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 تقديي

 

وقمغم آخف وصحٌف ومـ  ،واًمصالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ،احلؿد هلل

  .اهتدى هبداه إمم يقم اًمديـ

 أمو سمعد:

ء  ،ومؼف اًمؼضويو اعمعوسةومقن مريمز اًمتؿقز اًمٌحثل ذم  أن يؼدم ًمؾؼرا

اًمؽرام اًمٌحٌ اًمًوسمع وؿـ ؾمؾًؾي ىمضويو ومؼفقي معوسة، وهق سمعـقان: 

مـتجوت ذيموت آشمصوٓت ًمألومراد ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي دراؾمي )

د. قمٌد اهلل سمـ وىمد أقمد هذا اًمٌحٌ أؾمتوذان ومووالن مهو:  (ومؼفقي شمطٌقؼقي

سموطمٌ  –و د. حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمًحقٌوين  –قس سموطمٌ رئ – حمؿد اًمعؿراين

 .-مشورك 

وىمد  ،يع اًمٌحثقي اعمؿقًمي مـ ىمٌؾ اعمريمزرويليت هذا اًمٌحٌ وؿـ اعمشو

أضمقز مـ ىمٌؾ جمؿققمي مـ اًمػوطمصلم، وأوصً اًمؾجـي اًمعؾؿقي سمطٌوقمتف 

 ـه.3313 ـه3311عمريمز هلذا اًمعوم وكنمه وؿـ إصدارات ا

شؽر معوزم مدير اجلومعي إؾمتوذ اًمديمتقر وهبذه اعمـوؾمٌي، ومنن اعمريمز ي

لم ثَ قمغم دقمؿف اعمتقاصؾ ًمؾؿريمز، ويشؽر اًمٌوطمِ  ،اهلل أبو اخلقؾ ؾمؾقامن سمـ قمٌد

قمغم مو سمذٓه مـ ضمفد ذم إقمداد هذا اًمٌحٌ، يمام يشؽر يمؾ مـ أؾمفؿ ذم 

 مراضمعتف وحتؽقؿف وشمصحقحف، ويلمؾ أن جيد ومقف اًمؼورئ مو يػقده ويـػعف.

 

  اللجية العلنية
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 ،احلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمصالة واًمًالم قمغم أذف إنٌقوء واعمرؾمؾلم

 وقمغم آخف وصحٌف أمجعلم. أمو سمعد:

ـَ مل شمُ  اًمػؼفقي، اًمـقازل ومنن اًمٌحقث اعمعوسة ذم جمول طمًى  –يمثػماً  ع

عدُّ واًمتل شمُ  وظمدموهتو، ذيموت آشمصوٓت سمؿقوقع مـتجوت -اـمالقمـو

 يمام اًمـوس، قمؿقم طموضموت هبو شمتعؾؼ اًمتل اعمفؿي اًمعٍميي اكىاجلق مـ ضموكٌوً 

يمام أهنو  واًمصقغ، اًمصقر خمتؾػي سمخدموت شمزظمر آشمصوٓت ذيموت أن

وحتتوج هذه اخلدموت إمم أن ختضع ًمؾٌحٌ اًمػؼفل  شمتطقر وشمتجدد سمنقمي،

واعمداوًمي اًمعؾؿقي طمقل شمؽققػوهتو اًمػؼفقي، وأطمؽومفو، وضموء هذا اًمٌحٌ 

ومًو ذم هذا اًمٌوب، ومشوريمي قمؾؿقي ذم سموب اًمـقازل اًمػؼفقي، ًمقؽقن إؾمف

دراؾمي قمؾؿقي متخصصي مجعً مًوئؾ مـتجوت ذيموت  لوذًمؽ أنف أو

 .فوأطمؽومو آشمصوٓت

 أهنية البحح:

 هبو ؼًشمعؾّ  اًمتل آشمصوٓت سمخدموت ارشمٌوـمف مـ أمهقتف ٌحٌاًم يؽتًى -3

 سمؾ اًمتحًقـقوت مـ واًمتل مل شمعد اًمقىمً، هذا ذم اًمـوس قمؿقم طموضموت

 .اعمفؿي احلوضمقوت درضمي إمم ًارشمؼ

 ومـتجوت ظمدموت ُُيِْضع -قمؾقف اـمؾعـو ومقام – قمؾؿل سمحٌ وضمقد قمدم -2

 .اًمػؼفل واًمتؽققػ ًمؾٌحٌ آشمصوٓت ذيموت

 عمعرومي حيقج ممو ،هتود  وضمِ  آشمصوٓت ذيموت مـتجوت عوشمـقّ  يمثرة -1

 .اًمنمقمقي أطمؽومفو



 

7 

 أهداف البحح:

 .اًمـوس طمقوة ذم يًتجد مو وشمـووهلو ؾمعتفوو اًمنميعي ؿمؿقل سمقون -3

 اعمـوىمشي سموب وومتح ،آشمصوٓت مـتجوت مًوئؾ ذم اًمػؼفل اًمٌحٌ إصمراء -2

 قمغم واىمتٍم ومقف اًمعؾؿل اًمـتوج ىمؾ   اًمذي اعمجول هذا ذم اًمعؾؿل واًمٌحٌ

 .خمتٍمة وسمحقث حمدودة ومتووى

 عؾؼيت مو ومعرومي ًمألومراد آشمصوٓت ذيموت وتـتجعم اًمػؼفل اًمتؽققػ -1

 .ذقمقي أطمؽوم مـ هبو

 ووع وقاسمط عمـتجوت ذيموت آشمصوٓت. -3

 الدراسات الشابكة:

إطمؽوم اًمػؼفقي اعمتعؾؼي سموهلوشمػ، ًمؾٌوطمٌ: مًوقمد اًمعٌدان، وهق  -3

سمحٌ شمؽؿقكم مؼدم ًمـقؾ درضمي احوضمًتػم ذم ىمًؿ اًمػؼف ذم اعمعفد اًمعوزم 

  .ًمؾؼضوء

 وظمومتي.ن مـ مؼدمي ومتفقد ومخًي ومصقل ق  ؽَ اًمٌحٌ مُ و

هذا كؼطي  اًمػؼفل ًمؾفوشمػ، ويعدّ  ذم اًمتؿفقد اًمتؽققَػ اًمٌوطمٌ شمـوول 

 إٓ أنف شمـووهلو سموىمتضوب. ،شمؼوـمع مع هذا اًمٌحٌ

ذم اًمػؼفقي مـ طمقٌ اًمتعومؾ معف، وشمـوول ذم سمحثف أطمؽوم اهلوشمػ 

ومل يتـوول  ،إمم هنويي أبقاب اًمػؼف ،اًمعٌودات واعمعومالت احوًمقي وومؼف إهة

 ،وأطمؽوم ظمدموهتو ومـتجوهتو ،مي ًمؾخدمياًمتعوىمد مع اًمنميموت اعمؼد  أطمؽوم 

وهبذا يتٌلم اًمػرق اًمؽٌػم سمقـف وسملم هذا  ،إٓ مو ورد سموظمتصور ذم اًمتؿفقد

 اًمٌحٌ.

ء اًمعؼقد سمقؾموئؾ آشمصول احلديثي -2  .اإلسمراهقؿ قمؼؾي حؿدعم ،طمؽؿ إضمرا

اًمتعوىمد أن اًمؽتوب يتـوول أطمؽوم  ،واًمػرق سملم اًمؽتوب وهذا اًمٌحٌ
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 سمقاؾمطي اًمقؾموئؾ احلديثي ًمالشمصول ومـفو اهلوشمػ واجلقال واإلكؽمكً سموقمتٌورهو

وؾموئؾ اشمصول، أمو هذا اًمٌحٌ ومقتـوول إطمؽوم اًمػؼفقي خلدموت ذيموت 

ومفق يـظر إمم اًمعالىمي اًمتعوىمديي سملم ذيمي آشمصوٓت واًمعؿقؾ  ،آشمصوٓت

 مـتٍ. ذم يمؾ  

ًمؾٌوطمثي هوضمر سمـً حمؿد  ،وشمػ اًمـؼولإطمؽوم اًمػؼفقي اعمتعؾؼي سموهل -1

اًمعًويمر، وهل ظمطي مؼدمي ًمؼًؿ اًمػؼف ذم يمؾقي اًمنميعي سموًمريوض ذم 

ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي، وهل شمتـوول إطمؽوم اعمتعؾؼي 

  ومـ طمقٌ اؾمتخدامف. ،مـ طمقٌ هق ضمفوزٌ سموهلوشمػ 

 مـ اعمؼدمي تواخلدمو اعمـتجوتيتـوول اًمذي أقمددكوه واًمػرق أن اًمٌحٌ 

 سموهلوشمػ يتعؾؼ مو ومقتـوولاًمطوًمٌي سمحٌ  أمو ومؼفقًو، آشمصوٓت ذيموت

 .أطمؽوم مـ اًمـؼول

 املصطلحات واملفاهيه:

 :هل اًمنميموت اعمًومهي اًمتل شمؼدم ظمدموت اهلوشمػ  ذيموت آشمصوٓت

وًمقًً  اجلقال أو اًمثوسمً أو اإلكؽمكً ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي

ذم شمؼديؿ هذه اخلدموت، وىمد يعؼم قمـفو ذم اًمٌحٌ وؾمقطي ًمنميمي أظمرى 

 سمــ )اًمنميمي(.

  َسموًمتؿؽلم  ،م ًمؾعؿقؾ مـ ظمدموت ذيمي آشمصوٓتهق مو يؼد   ٍ:اعمـت

أو  ،اعمعؾقموت سمؽوومي صقرهو اًمـصقي واًمصقشمقي واًمرىمؿقي مـ شمٌودل

 اًمقصقل إًمقفو.

 :ؾمؾؽقي ـ مـ آشمصول سمقاؾمطي ؿمٌؽيٍ ضمفوز يؿؽ   اهلوشمػ اجلقال ٓ، 

 شمغطل مًوطمي واؾمعي.

 :ًـ مـ آشمصول اًمصقيت سمقاؾمطي ؿمٌؽي ؾمؾؽقي.ضمفوز يؿؽ   اهلوشمػ اًمثوسم 
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 :ًيرسمط سملم  ،طموؾمقسمقي ؿمٌؽوت مـ مؽقن اشمصول وؾمقؾي اإلكؽمك

 اًمشٌؽوت اًمعومي واخلوصي، ويًؿح سمتٌودل اعمعؾقموت سمؽوومي صقرهو.

 :اد هل اخلدموت اًمتل شمؼدمفو ذيموت آشمصوٓت ًمألومر ظمدموت إومراد

سمصػتفؿ اًمشخصقي، ويؼوسمؾفو ظمدموت اًمنميموت )اعمجؿققموت( واًمتل 

 شمؼدمفو ذيموت آشمصوٓت ًمؾنميموت سمصػتفو آقمتٌوريي.

 ميوج البحح:

 يتٌلم مـفٍ اًمٌحٌ سمام يليت:

 ذًمؽ قمغم اًمـحق أيت:و ،عؾؿل ذم دراؾمي اعمًوئؾ اًمػؼفقيًٓ: ُيت ٌع اعمـفٍ اًمأوّ 

 اًمٌحٌ. شمصقير اعمًلخي حمؾ   -3

ف ا يموكً اعمًلخي حمؾ اشمػوق، ومتذيمر سمدًمقؾفو مع شمقصمقؼ آشمػوق مـ مظوك  إذ -2

 اعمعتؿدة.

قحرر حمؾ اًمـزاع، وشمذيمر إىمقال إذا يموكً اعمًلخي حمؾ ظمالف، وم -1

ى طمًى آدموهوت اًمػؼفقي ويؼتٍم رشم  ن هبو ذم يمؾ مذهى، وشمُ واًمؼوئؾق

ذم مذهى قمغم اعمذاهى اًمػؼفقي اعمعتؼمة، وإذا مل يقىمػ قمغم اعمًلخي 

ومُقًؾؽ مًؾؽ اًمتخريٍ، وشمذيمر إدًمي مع سمقون وضمف اًمدًٓمي ومو ىمد يرد 

 صمؿ اًمؽمضمقح مع ؾمٌٌف. ومو جيوب سمف قمـفو إن يموكً، ،قمؾقفو مـ مـوىمشوت

 صموكقًو: ؾمقؽقن سمحٌ اعمـتجوت حمؾ اًمدراؾمي قمغم اًمـحق أيت:

 شمصقير اعمًلخي )اخلدمي(. -3

 سمقون اًمتؽققػ اًمػؼفل. -2

 سمقون احلؽؿ اًمنمقمل. -1
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 :تكشينات البحح

ؿـو اًمٌحٌ إمم مدظمؾ ومخًي أبقاب وظمومتي. ًّ  ىم

 اًمًعقديي. اًمعرسمقي اعمؿؾؽي ذم آشمصوٓت ققمدظمؾ: ؾُم 

 يف لألفزاد االتصاالت شزكات يتجاتالتأصيل الفكوي مل الباب األول: *  
 . الشعودية العزبية املنللة

 وومقف صمالصمي ومصقل:

 .إصؾ ذم اًمعؼقد احوًمقي :إول اًمػصؾ

 اًمنموط ذم اًمعؼد. اًمػصؾ اًمثوين:

 اًمضقاسمط اًمنمقمقي ًمعؼد اإلضمورة. اًمػصؾ اًمثوًمٌ:

  .اجلوال ميتجات أحلاو :الجاىي الباب *  

 وومقف صمالصمي ومصقل

  .اجلقال سموىموت: إول اًمػصؾ

 وومقف مٌحثون:

  .اعمػقشمرة اًمٌوىموت: إول اعمٌحٌ

 وومقف مطؾٌون:

 .ًمالؾمتفالك أدكك سمحد ودةاعمحد اعمػقشمرة اًمٌوىموت: إول اعمطؾى

يو – راىمل – سمؾس زيرو – زيرو)  (.زيـ مزا

 .اًمشفري آؿمؽماك ذات اعمػقشمرة اًمٌوىموت: اًمثوين اعمطؾى

 – ظمطل – 24 ضمقال – 14 ضمقال – 34 ضمقال -سمؾس إيزي – إيزي)

ي – ديريت – إزرق اعمقج – كجؿي – مدى – سموىمتؽ اظمؽم – سمؾس ظمطل  – ومؾ 

 (.اًمريووقي زيـ – إؾمٌقع هنويي – زيـ وىمً -سمؾس أصحوب
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 .اًمدومع مًٌؼي اًمٌوىموت: اًمثوين اعمٌحٌ

 طمال – طمال -ًمـو – طمٍ ؾمقا  – زيورة ؾمقا  – 24 ؾمقا  – ممقز ؾمقا  – ؾمقا )

 ظمط – قمنمة قمغم قمنمة – موسمقهوي – ومؾ ي – إزرق اعمقج – شمرطمول – سمؾس

 زيـ – عإؾمٌق هنويي – زيـ وىمً – سمؾس أصحوب -اًمدوًمقي اًمٌوىمي – اًمزوار

 (.اًمريووقي

  .اجلقال ظمدموت :اًمثوين اًمػصؾ

 وومقف أرسمعي مٌوطمٌ:

 .مؼطقع مٌؾغ مؼوسمؾ حمددة مدة ذم اعمؼدمي اخلدموت: إول اعمٌحٌ

 اًمرؾموئؾ سموىموت – اًمذيمقي اًمرؾموئؾ– إيمًؽما  مقضمقد – اًمرؾموئؾ مػتوح)

ئح – اعمرحيي اًمنمحيي – اجلقال شمؾػزيقن – واًمقؾموئط اًمؼصػمة  – ددةاعمتع اًمنما

 اجلقال – ؿموسمؽ – ومقديق صدى – صدى -يمـؽمول اجلقال – اعمريمٌوت شمتٌع

 طمجى -راطمتل – ركون مقسمويكم -طمقل مقسمويكم – وحتدث اوغط -موؾمـجر

 ظمؾفؿ – آشمصول ركوت – اعمؽوحوت حتقيؾ – اعمؽوحوت اكتظور – اعمؽوحوت

 (.يؼقًمقن

 .آؾمتخدام طمًى حمددة شمعرومي مؼوسمؾ اعمؼدمي اخلدموت: اًمثوين اعمٌحٌ

ؾ – اًمدوزم اًمتجقال)  – اًمقؾموئط رؾموئؾ – اًمؼصػمة اًمرؾموئؾ – يمؿ 

 اعمقىمع حتديد – أبقاب – اعمحكم ضمقال – اعمرئقي اعمؽوحوت – اًمصقشمقي اًمرؾموئؾ

 طمدد – اعمتؼدمي اخلدموت – اًمصقيت اًمؼميد – اجلامقمقي اعمؽوحوت – ؾمؿعـل –

 (.ديقومق سمريد -أمويمـ – مؽوين – إصدىموء مؽون

 طمًى وشمعرومي اؿمؽماك رؾمؿ مؼوسمؾ اعمؼدمي اخلدموت: اًمثوًمٌ اعمٌحٌ

 .آؾمتخدام

 إهؾ ظمدمي – كوديؽ مػتوح – اًمدوزم مػتوح – إصدىموء مػتوح)
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"  رؾموئؾ – سمريدي -سمػمي سمالك – ىمرويب – اًمتٌودًمقي اًمرؾموئؾ – وإصدىموء

 اعمؽوحوت -لاعمرئ اًمؼميد – اجلقال مـتديوت – اجلقال جمؿققموت –" شمقيؽم

 (.اجلامقمقي

 (.جموكقي) إظمرى واخلدموت ًمؾٌوىموت اًمتوسمعي اخلدموت: اًمراسمع اعمٌحٌ

 رىمؿ إفمفور – اعمؽوحوت اكتظور – اعمؽوحوت حتقيؾ – اعمؽوحوت حتديد)

 – اًمػوشمقرة سمًداد اًمتذيمػم -اجلامقمل آشمصول – إرىموم حتديد – اعمتصؾ

 احلد – اًمدوزم اًمصػر – اعمؽوحوت طمجى – مقضمقد – امينئتآ سموحلد اًمتذيمػم

 ظموصقي إقمودة – اخلدمي وإقمودة إيؼوف – اًمػوشمقرة قمـ آؾمتعالم – آئتامين

 ًمعدم ممىمتوً  ومصؾفو سمعد اخلدمي إقمودة – اعمٌؽر اإلؿمعور ومصؾ سمعد آشمصول

 رؾموئؾ – ؾمقا  ًمعؿالء وإصدىموء إهؾ ظمدمي -اًمرصقد حتقيؾ – اًمًداد

 – كًختل – (DVB-H) اًمرىمؿقي اًمتؾػزيقكقي ـقاتاًمؼ - اخلدموت شمػعقؾ

 – طمًويب قمغم-* 7 سموًمرصقد اًمتحؽؿ – اًمرصقد حتقيؾ – اًمدوزم اًمتجقال

 – اعمؽوحوت حتقيؾ – اًمقاردة/ اًمصودرة اعمؽوحوت إيؼوف – زيرو سمقك ومقس

 إضمفزة قمـ اإلسمالغ - يمؾؿـل – اعمػؼقدة سموعمؽوحوت راإلؿمعو – يب اشمصؾ

 – اًمرصقد سموكتفوء اإلؿمعور – قمكم ظمؾقفو –( EIR) ػؼقدةاعم أو اعمنوىمي

 (.آطمتقوـمل اًمرصقد – اعمؽوعمي سمعد سموًمرصقد اإلؿمعور

 .اجلقال أضمفزة :اًمثوًمٌ اًمػصؾ

 إريؽًقن ؾمقين -موضمقؽ htc -سمػمي اًمٌالك أضمفزة – شمتٌع ضمفوز)

Xperia X10 - ضمفوز (LG GW550 Times)، موؾمـجر ٓيػ ويـدوز خلدمي 

 (.موؾمـجر ٓيػ ويـدوز خلدمي ،Acer Be Touch E200 ضمفوز -
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  .الجابت اهلاتف ميتجات أحلاو :الجالح الباب*  

 وومقف ومصالن:

  .اًمثوسمً اهلوشمػ سموىموت: إول اًمػصؾ

 وومقف مٌحثون:

 .اعمػقشمرة اًمٌوىموت: إول اعمٌحٌ

 (.اعمطقر واهلوشمػ اإلكؽمكً – ومقن إيزي -34 هوشمػ – 13 هوشمػ)

 .اًمدومع مًٌؼي اًمٌوىموت: اًمثوين اعمٌحٌ

 (اًمٌطوىمي هوشمػ)

  .اًمثوسمً اهلوشمػ ظمدموت: اًمثوين اًمػصؾ

 وومقف أرسمعي مٌوطمٌ:

 .مؼطقع مٌؾغ مؼوسمؾ حمددة مدة ذم اعمؼدمي اخلدموت: إول اعمٌحٌ

 -اجلامقمقي اعمؽوحوت – اعمتصؾ هقيي حتديد – اعمػضؾي سموٕرىموم آشمصول)

 (. اهلوشمػ مقضمقد – آكتظور – اإلزقموج قمدم – اًمًوظمـ اخلط

 .آؾمتخدام طمًى حمددة شمعرومي مؼوسمؾ اعمؼدمي اخلدموت: اًمثوين اعمٌحٌ

 اؾمتعالموت مريمز – واًمتـٌقف اإليؼوظ – اًمصقيت اًمؼميد -مرطمٌوً  سمطوىمي)

 (.رطمول – ؾمؿعـل – صاليت وىمتل –اًمؼمىمقوت - اًمدًمقؾ

 طمًى شمعرومي و اؿمؽماك رؾمؿ مؼوسمؾ اعمؼدمي اخلدموت: اًمثوًمٌ اعمٌحٌ

 .ؾمتخدامآ

 (.اعمػضؾ اًمٌؾد)

 (.جموكقي) إظمرى واخلدموت ًمؾٌوىموت اًمتوسمعي اخلدموت: اًمراسمع اعمٌحٌ
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 آئتامين احلد – اًمدوزم اًمصػر – آئتامين سموحلد اًمتذيمػم – سمًداد اًمتذيمػم)

 اعمٌؽر اإلؿمعور ومصؾ سمعد آشمصول ظموصقي إقمودة – اًمػوشمقرة قمـ آؾمتعالم –

/ اًمصودرة اعمؽوحوت إيؼوف – اًمًداد ًمعدم ممىمتوً  ومصؾفو سمعد اخلدمي إقمودة –

 (.اعمؽوحوت حتقيؾ – اًمقاردة

  .اإلىرتىت ميتجاتأحلاو : الزابع الباب*   

 وومقف ومصالن:

  .اإلكؽمكً سموىموت: إول اًمػصؾ

 وومقف صمالصمي مٌوطمٌ:

 مؼطقع مٌؾغ مؼوسمؾ آؾمتخدام مػتقطمي اًمٌوىموت: إول اعمٌحٌ

 DSL آوموق – DSL آوموق – سمؾس ضمقد وكدسم سمرود – ضمقد سموكد سمرود)

 – يمـؽً مقسمويكم – اًمضقئقي إًمقوف FTTH – اكػجـ – كً ضمقال -ؿمومؾ

 - اعمـززم اًمنيع اإلكؽمكً – وموي زيـ – اًمٌقً ذم سمرودسموكد - سمالس يمـؽً

 (.ضمق أي

 .مؼطقع مٌؾغ مؼوسمؾ آؾمتخدام حمدودة اًمٌوىموت: اًمثوين اعمٌحٌ

 – يمـؽً مقسمويكم – ٓيً سموكد سمرود – ؿمومؾ DSL آوموق – DSL آوموق)

 (.اًمققمل سموكددسمرو -ضمق أي - وموي زيـ – اًمٌقً ذم سمرودسموكد - سمالس يمـؽً

 .آؾمتخدام طمًى اعمػقشمرة اًمٌوىموت: اًمثوًمٌ اعمٌحٌ

(stc كً إيزي – وموي واي.) 

 .اإلكؽمكً أضمفزة: اًمثوين اًمػصؾ

 اإلكؽمكً دممق - اكػجـ ضمفوز – ؿمومؾ DSL آوموق ذم اعمقدم – سمرودسموكد)

 مقسمويكم - كً يمقيؽ - igo اًمصغػم اعمقدم - ضمق مـ اعمؼدم اعمطقر واهلوشمػ

 .(يمـؽً
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 املشابكات يف شزكات االتصاالت. الباب اخلامص: احلوافز و*   

 وومقف ومصالن:

 اًمػصؾ إول: احلقاومز ذم ذيموت آشمصوٓت.

 )ىمطوف، كؼوـمل(.

 اًمػصؾ اًمثوين: اعمًوسمؼوت ذم ذيموت آشمصوٓت.

 وومقف مٌحثون:

 اعمٌحٌ إول: شملصقؾ أطمؽوم اعمًوسمؼوت.

 اعمٌحٌ اًمثوين: مثول شمطٌقؼل ًمؾؿًوسمؼوت ذم ذيموت آشمصوٓت.

وذم ظمتوم هذه اعمؼدمي، يتؼدم اًمٌوطمثون سموًمشؽر اجلزيؾ عمريمز اًمتؿقز 

 ،اًمٌحثل ذم ومؼف اًمؼضويو اعمعوسة سمجومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي

ص سموًمشؽر خاًمٌحقث اًمػؼفقي اعمعوسة، يمام ك ريمي ذم دقمؿقمغم ضمفقده اعمٌو

اهلل  مًوقمد اًمٌوطمٌ ذم هذا اعمنموع اًمٌحثل: ومضقؾي اًمشقخ كوس سمـ قمٌد

اًمٌوشمكم،  ًمعزيزا ٌ: ؾمعودة اعمفـدس أمحد سمـ قمٌدومًتشور اًمٌح اًمشالزم،

 وشمطقيره. مقصقل ًمؽؾ مـ أؾمفؿ ذم مراضمعي هذا اًمٌحٌ، واًمشؽر
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 ودخن

 الشعودية العربية املىملة يف التاالتصا وقُس

 

أمهقي صـوقمي آشمصوٓت قمغم اعمًتقى اًمدوزم  اعمدظمؾيًتعرض هذا 

م. يمام 3887واعمحكم، واًمتطقرات اًمرئقًي اًمتل مرت هبو مـذ حتريرهو ذم قموم 

يريمز قمغم هقؽؾ اًمًقق مـ طمقٌ اًمعرض واًمطؾى واعمـتجوت وإؾمعور. 

 ومراد اًمتل شمؿ مًحفو متفقداً ويًتعرض ذم آظمره ظمدموت آشمصوٓت ًمأل

 .ًمؾدراؾمي اًمػؼفقي ذم إىمًوم أشمقي مـ اًمٌحٌ

 :أهنية صياعة االتصاالت

صـوقمي آشمصوٓت مـ اًمؼطوقموت آىمتصوديي اعمفؿي وؿـ ىمطوع  عدُّ شمُ 

 اخلدموت ذم معظؿ اىمتصودات دول اًمعومل. 

يرادات ىمطوع إم قمغم مًتقى اًمعومل إمم أن 2333وشمشػم إطمصوءات قموم 

ؾمفؿً ذم شمقومػم اخلدمي ًمـحق أشمرًمققن دوٓر، و 1.3آشمصوٓت سمؾغً 

% مـ ؾمؽون اًمعومل(، 36.2سمؾققن مشؽمك ذم اخلطقط اًمثوسمتي )يؿثؾقن  3.37

% مـ ؾمؽون اًمعومل(، ذم 73سمؾققن مشؽمك ذم اهلقاشمػ اعمتـؼؾي )يؿثؾقن  4.1و

 مؾققن مشؽمك، 833( 3Gطملم سمؾغ قمدد اعمشؽميملم ذم اًمـطوق اًمعريض )

 .(3)سمؾققن 2وقمدد مًتخدمل اإلكؽمكً: 

ومل يتقىمػ شمطقر صـوقمي آشمصوٓت قمغم شمؼديؿ ظمدمي آشمصول وظموصي 

ؿ ظمدموت مشوهدة اًمؼـقات اًمتؾػزيقكقي ي، سمؾ دمووزهتو إمم شمؼدكؽمكًاإل

اًمتػوقمؾقي، ممو ضمعؾ ىمطوع آشمصوٓت ذم اًمقىمً احلورض أطمد اًمؼطوقموت 

 عمـوومًي ذم ىمطوع اًمؽمومقف.اًمؾصقؼي سمؼطوع شمؼـقي اعمعؾقموت وا

                                        
 http://www.plunkettresearch.com/telecommunications-market-research/industry-statistics :اعمصدر (3)
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 تطور قطاع االتصاالت يف املنللة:

سموًمـظر ًمؼطوع آشمصوٓت سموعمؿؾؽي، كجد أنف يمون يدار سموًمؽومؾ ىمٌؾ قموم 

م مـ ىمٌؾ احلؽقمي، ممثاًل ذم وزارة اًمؼمق واًمؼميد واهلوشمػ، مع اًمؽميمقز 3887

 قمغم شمؼديؿ ظمدمي آشمصول اًمصقيت مـ ظمالل اخلطقط اًمثوسمتي. 

كً أومم ظمطقات اًمتحقل ذم هذا اًمؼطوع قمـدمو شمؿ حتقيؾ اًمقزارة وىمد يمو

م إمم ذيمي شمدار قمغم أؾمس دموريـي حتً مًؿك "ذيمي آشمصوٓت 3887ذم 

م شمـظقؿ ىمطوع آشمصوٓت وهقؽؾتف 2333ذًمؽ ذم قموم  وشمال ."اًمًعقديي

سمصدور كظوم آشمصوٓت وٓئحتف اًمتـػقذيي، وإكشوء هقئي آشمصوٓت وشمؼـقي 

وىمد شمؿ اًمتخصقص اجلزئل ذم  .عؾقموت )اجلفي اعمنمومي قمغم شمـظقؿ اًمؼطوع(اعم

% مـ أؾمفؿ ذيمي آشمصوٓت اًمًعقديي قمـ 13م سمٌقع 2331اًمؼطوع قموم 

 .(3)ـمريؼ آيمتتوب اًمعوم

م، قمـدمو وُمتح سموب اعمـوومًي 2333وسمدأ اًمتحرير اًمػعكم ًمؾًقق ذم قموم 

ؼم إـمٌوق اًمصغػمة سمنصدار شمراظمقص ضمديدة ًمتؼديؿ ظمدمي آشمصول قم

وشمؼديؿ ظمدموت اًمٌقوكوت. صمؿ إصدار اًمرظمصي  (VSAT) اعمعروومي سموًمػقًوت

 ،م( عمقسمويكم2333اًمثوكقي ًمتؼديؿ ظمدموت آشمصوٓت اعمتـؼؾي ذم قموم )

م( ًمزيـ، وأظمػماً إصدار اًمؽمظمقص اًمثوين ًمتؼديؿ ظمدموت 2337واًمثوًمثي )

 .م2338آشمصوٓت اًمثوسمتي ًمنميمي )قمذيى( ذم 

 :ظيه سوق االتصاالتتي

ومرض حتقيؾ شمؼديؿ ظمدموت آشمصوٓت ذم اعمؿؾؽي إمم اًمؼطوع اخلوص 

وضمقد هقئي مـظؿي شمنمف قمغم شمؼديؿ ظمدموت آشمصوٓت، وشمضؿـ اؾمتؿرار 

اعمـوومًي اًمعودًمي سملم اًمنميموت اًمؼؾقؾي اًمعومؾي ذم اًمًقق. وشمتؿثؾ هذه اجلفي ذم 

                                        
 .(www.citc.gov.sa) مقىمع اهلقئي( 3)
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 ظمدموت ػمتؿثؾ رؤيتفو ذم )شمقومهقئي آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت، واًمتل شم

آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت ذم مجقع أنحوء اعمؿؾؽي سمجقدة قموًمقي وأؾمعور 

 .(3)مـوؾمٌي(

وٓئحتف اًمتـػقذيي اإلـمور اًمؼوكقين  (كظوم آشمصوٓت)وحيدد يمٌؾ مـ 

 :(2)واًمتل طمددهو كظوم آشمصوٓت سمام يكم ،ًمتـظقؿ اًمؼطوع وأهداومف

 .طقرة ويموومقي وسملؾمعور مـوؾمٌيشمقومػم ظمدموت اشمصوٓت مت -3

 .إجيود اعمـوخ اعمـوؾمى ًمتشجقع اعمـوومًي اًمعودًمي -2

 .اؾمتخدام اًمؽمددات سمصقرة ومّعوًمي -1

 .شمقـملم شمؼـقي آشمصوٓت ومقايمٌي شمؼدمفو -3

 .حتؼقؼ اًمقوقح واًمشػوومقي ذم اإلضمراءات -4

 .حتؼقؼ مٌودئ اعمًوواة وقمدم اًمتؿققز -5

 .عمًتثؿريـمحويي اعمصؾحي اًمعومي ومصوًمح اعمًتخدملم وا -6

 )الَعِزض( هيلل سوق االتصاالت:

ٌػم ؾمفؿ حترير ىمطوع آشمصوٓت ذم اعمؿؾؽي ذم شمغقػم هقؽؾف سمشؽؾ يمأ

  .ؾمقاء ذم ضموكى اًمعرض أو اًمطؾى

ومػل فمؾ اعمـوخ اعمقايت اًمذي أوضمدشمف هقئي آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت، 

وت شمؼدمً اًمعديد مـ اًمنميموت سمطؾى احلصقل قمغم رظمصي شمؼديؿ اخلدم

صٌحً مـ صالطمقوت اهلقئي سمؿقضمى اًمتـظقؿ اجلديد، ومظفرت قمدة أاًمتل 

                                        
 .(www.citc.gov.saمقىمع اهلقئي ) (3)

 .كظوم آشمصوٓت (2)



 

11 

 أيت. (3اجلدول ) فذيموت شمؼدم ظمدموت اشمصوٓت متـققمي يمام يٌقـ

ويمام يؾحظ ومنن هذه اخلدموت ىمد شمؼدم ًمؾؿًتفؾؽ اًمـفوئل أصوًمي مـ ىمٌؾ 

اًمنميموت اعمتعوىمدة معفو، يمام  إطمدىاًمنميمي اعمشغؾي ًمؾخدمي، أو مـ ظمالل 

ذم طملم يؼدم  ،ن سمعضفو يؼدم ًمؾؿًتفؾؽ اًمـفوئل قمؼم اًمشٌؽوت اًمعوميإ

سمعضفو قمؼم ؿمٌؽوت ظموصي ودوائر مغؾؼي، ظموصي شمؾؽ اعمؼدمي ًمؼطوع 

 إقمامل. 

 

 (:3ضمدول )

 اًمنميموت اعمرظمص هلو سمتؼديؿ ظمدموت آشمصول سموعمؿؾؽي

 

 اعمرظمص هلؿ اخلدمي

 آشمصوٓت اًمًعقديي، قمذيى آشمصوٓت اًمثوسمتي

 مقسمويكم، آشمصوٓت اًمًعقديي، شمصوٓت اعمتـؼؾيآ

 قمذيى زيـ،

سمقوكوت إومم، آشمصوٓت  اًمٌقوكوت

 اعمتؽومؾي

 ممؾمًوت 1 آشمصوٓت قمؼم إىمامر اًمصـوقمقي

آشمصوٓت قمؼم إـمٌوق اًمصغػمة 

 )اًمػقًوت(

 ممؾمًي 37

 ممؾمًوت 1 شمؼديؿ اجلقال واإلكؽمكً ًمؾطوئرات

 ممؾمًي 33 عمريمٌوتاًمـظوم أزم إلدارة ا
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 ممؾمًي 316 ظمدمي اًمرؾموئؾ اًمؼصػمة

 ممؾمًي 33 (633ظمدمي اًمـصقص اعمًؿققمي )

 ممؾمًي 33 ظمدمي مرايمز آشمصول

 ممؾمًوت 4 ظمدمي اعمحػظي اإلًمؽؽموكقي

 ممؾمًوت 4 ظمدمي إقمودة ؿمحـ اًمٌطوىموت

ىمٌي اًمشٌؽوت  ممؾمًوت 3 ظمدمي إدارة ومرا

 ممؾمًي ISP 45مؼدمل ظمدمي اإلكؽمكً 

ضمفزة ومعدات أظمدمي اؾمتضوومي 

 آشمصول

 ممؾمًوت 5

  

 (الطلب)هيلل سوق االتصاالت: 

يليت اًمطؾى قمغم ظمدموت آشمصوٓت مـ ىمطوع إومراد وإه وىمطوع 

 إقمامل واعممؾمًوت احلؽقمقي واخلػميي. 

اًمـؿق اًمؽٌػم اًمذي طمدث ذم اًمطؾى قمغم ظمدموت  (3) اًمشؽؾويقوح 

قمدد آؿمؽمايموت ذم هذه اخلدموت واًمتل ىمورسمً آشمصوٓت اعمتـؼؾي مـ واىمع 

 %( مًٌؼي اًمدومع.76مؾققن مشؽمك معظؿفو ) 43م 2333ذم هنويي قموم 
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 (: 3ؿمؽؾ )

 (3)آؿمؽمايموت ذم ظمدموت آشمصوٓت اعمتـؼؾي

 

اًمشؽؾ يمام كؿً آؿمؽمايموت ذم ظمدموت آشمصوٓت اًمثوسمتي، يمام يقوح 

مؾققن اؿمؽماك سمـفويي اًمرسمع  3.4مم ، وإن يمون سمؿعدل أىمؾ إمم أن وصؾً إ(2)

 م، صمالصمي أرسموقمفو ظمطقط ؾمؽـقي.2333اًمثوًمٌ مـ قموم 

  

                                        
اعمصدر: اًمـنمة اإلًمؽؽموكقي هلقئي آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت، اًمعدد اًمعوذ، رسمقع  (0)

 .ـه3311أظمر 
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 (: 2ؿمؽؾ )

 (3)آؿمؽمايموت ذم ظمدموت آشمصوٓت اًمثوسمتي

 

 

 

ويؾحظ مـ هذيـ اًمشؽؾلم أن اًمطؾى قمغم اخلدموت اعمتـؼؾي مًتؿر، ذم 

ًمؽ أن طملم يؿقؾ اًمطؾى قمغم اخلدموت اًمثوسمتي إمم آؾمتؼرار، ويعـل ذ

ًمؾثوسمتي ذم  مـوومًوً  إمم طمد يمٌػم سمديالً  ظمدموت آشمصوٓت اعمتـؼؾي أصٌحً شمعدّ 

 شمقومػم ظمدمي آشمصوٓت.

أمو مو يتعؾؼ سمخدموت آشمصوٓت قموًمقي اًمنقمي أو مو شمعرف سمخدموت 

ومؼد سمؾغ قمدد اؿمؽمايموهتو قمؼم اخلطقط اًمثوسمتي ذم هنويي قموم  ،اًمـطوق اًمعريض

ققن مشؽمك، ذم طملم سمؾغ قمدد اؿمؽمايموهتو قمؼم مؾ 3.75 (1)اًمشؽؾ م 2333

مؾققن مشؽمك.  33.13 (3)اًمشؽؾ م 2333اخلطقط اعمتـؼؾي ذم هنويي قموم 

                                        
آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت )اًمرسمع اًمثوًمٌ اعمصدر: ممذات إداء خلدموت  (0)

 م(، هقئي آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت.2333
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ويميمد ذًمؽ أن آشمصوٓت اعمتـؼؾي أصٌحً اعمصدر اًمرئقس ًمقصقل 

مؾققن ذم  31.5اعمشؽميملم ًمإلكؽمكً، واًمذي شمزايد قمددهؿ سمشؽؾ يمٌػم ًمقصؾ 

 .(4) اًمشؽؾ .هنويي هذا اًمعوم

 

 (: 1ؿمؽؾ )

 آؿمؽمايموت ذم ظمدموت اًمـطوق اًمعريض 

  (3))قمؼم آشمصوٓت اًمثوسمتي(

 

                                        
اعمصدر: اًمـنمة اإلًمؽؽموكقي هلقئي آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت، اًمعدد اًمعوذ، رسمقع  (0)

 ـه.3311أظمر 
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 (: 3ؿمؽؾ )

 آؿمؽمايموت ذم ظمدموت اًمـطوق اًمعريض 

 (3))قمؼم آشمصوٓت اعمتـؼؾي(

 

  

                                        
، رسمقع اعمصدر: اًمـنمة اإلًمؽؽموكقي هلقئي آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت، اًمعدد اًمعوذ (0)

 ـه.3311أظمر 
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 (:4ؿمؽؾ )

 (3)إمجوزم قمدد مًتخدمل اإلكؽمكً

 

 

 

 

  

                                        
اعمصدر: اًمـنمة اإلًمؽؽموكقي هلقئي آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت، اًمعدد اًمعوذ، رسمقع  (0)

 ـه.3311أظمر 
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 :سعار خدمات االتصاالت وإيزاداتواأ

طوع آشمصوٓت ذم اعمؿؾؽي قمغم شمـقع اخلدموت مل يؼتٍم أثر حترير ىم

 واكتشورهو وحتًـ ضمقدهتو، سمؾ أدى إمم اكخػوض مؾحقظ ذم أؾمعورهو. 

ومٌؿؼوركي اًمتغػم ذم أؾمعور ظمدموت آشمصوٓت ظمالل اًمًـقات اًمعنم 

، يتضح أن أؾمعور (5)اًمشؽؾم(، يمام هق مٌلم ذم 2333-2333احووقي )

ذم احوئي، ذم مؼوسمؾ ارشمػوع اعمًتقى  13آشمصوٓت اكخػضً سمـًٌي شمصؾ إمم 

اًمعوم ًمألؾمعور )معدل اًمتضخؿ( سمـًٌي مؼورسمي. ويرضمع هذا آكخػوض إمم 

 اعمـوومًي سملم اًمنميموت اًمعومؾي ذم اًمؼطوع.

 (: 5ؿمؽؾ )

  (3)اًمتغػم ذم أؾمعور ظمدموت آشمصوٓت مؼوركي سموعمًتقى اًمعوم ًمألؾمعور

 

 

                                        
 .م(، هقئي آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت2333اعمصدر: اًمتؼرير اًمًـقي ) (0)
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شمصوٓت إٓ أن إيراداهتو وقمغم اًمرهمؿ مـ اكخػوض أؾمعور ظمدموت آ

)واًمتل متثؾ إؾمعور ميوسمي ذم اًمؽؿقوت اعمـتجي مـ ظمدموت آشمصوٓت( 

سمشؽؾ مؾحقظ ظمالل اًمعؼد احويض إمم أن  (6اًمشؽؾ )زادت يمام يقوح 

م يليت صمالصمي أرسموقمفو مـ سمقع 2333سمؾققن ريول سمـفويي قموم  63دمووزت 

ىمطوع آشمصوٓت يـؿق ظمدموت آشمصوٓت اعمتـؼؾي. وهق مو يميمد أن 

 سمؿعدٓت ضمقدة مـذ حتريره.

 (: 6ؿمؽؾ )

  (3)اًمـؿق ذم إيرادات ىمطوع آشمصوٓت

 

 
                                        

عدد اًمعوذ، رسمقع اًمـنمة اإلًمؽؽموكقي هلقئي آشمصوٓت وشمؼـقي اعمعؾقموت، اًماعمصدر:  (0)

 ـه.3311أظمر 
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 :ميتجات االتصاالت: رؤية مشتكبلية

يمام أذكو ذم اًمٌدايي، يرشمٌط شمطقر صـوقمي آشمصوٓت سموًمتطقر ذم جمول 

ول شمؼـقوت آشمصوٓت واعمعؾقموت اًمتل شمتًؿ سموًمتغػم اعمًتؿر ؾمقاء ذم جم

 اًمؼمامٍ أو اًمعتود )إضمفزة(. 

ومـ اًمتطقرات اعمتقىمع أن كشفدهو ذم أرض اًمقاىمع ذم اعمًتؼٌؾ اًمؼريى 

 مو يكم:

 .( يمٌديؾ ًمؾفوشمػ اًمثوسمVOIPًاهلوشمػ قمؼم اإلكؽمكً ) -3

 .آدموه مـ اخلطقط اًمثوسمتي إمم اًمالؾمؾؽقي -2

( سموؾمتخدام إًمقوف IPTVاعمـوومًي قمغم ؾمقق اًمؼـقات اًمتؾػزيقكقي ) -1

 .ًمٌٍمييا

 .آؾمتخدام اعمتزايد ًمإلكؽمكً يمقؾمقؾي اشمصول -3

ر اًمتطقر ذم شمؼـقوت آشمصول اًمالؾمؾؽل )ظمدموت اًمـطوق  -4 اؾمتؿرا

سمعوزماًمعريض قم  . اًمنقمي( مـ اجلقؾ اًمثوين ًمؾثوًمٌ إمم اًمرا

ر اًمتطقر ذم ىمدرات أضمفزة آشمصول -5  .اؾمتؿرا

ىمٌي اًمٌققت مـ اًمـوطمقي إ -6 مـقي، دظمقل ظمدموت آشمصوٓت ذم جمول مرا

أو شمعديؾ اؾمتفالك اًمؽفرسموء ذم اًمٌقً، ومراىمٌي طموضموت يمٌور اًمًـ ذم 

 اًمٌققت، وآؾمتجوسمي هلو.

 :ميتجات شزكات االتصاالت لألفزاد يف املنللة

يمام اشمضح مـ اؾمتعراض هقؽؾ ؾمقق آشمصوٓت أن أهؿ اعمـتجوت اًمتل 

 شمؼدمفو اًمنميموت اًمعومؾي ذم اًمؼطوع ًمؾؿًتػقديـ مـ إومراد هل: 

 .ظمدموت آشمصوٓت اًمثوسمتي -3
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 .(اًمدومع مًٌؼي –ظمدموت آشمصوٓت اعمتـؼؾي )ومقاشمػم  -2

 .(اعمتـؼؾي–ظمدموت اًمـطوق اًمعريض )ؿمٌؽوت آشمصول اًمثوسمتي  -1

 .أضمفزة آشمصول ومؾحؼوهتو -3

ًمؾدراؾمي اًمػؼفقي عمـتجوت ذيموت  وىمد ىموم ومريؼ اًمٌحٌ متفقداً 

فو ذيموت آشمصوٓت آشمصوٓت ذم اعمؿؾؽي، سمحٍم اخلدموت اًمتل شمؼدم

ًمألومراد مـ ظمالل اؾمتؼراء يمؾ اخلدموت اًمتل شمؼدمفو هذه اًمنميموت ؾمقاء مـ 

ظمالل مقاىمع هذه اًمنميموت أو آشمصول اًمشخيص سمؿؿثكم أيمؼم اًمنميموت 

اعمزودة خلدموت آشمصول ذم اعمؿؾؽي وهل: ذيمي آشمصوٓت اًمًعقديي، 

 ذيمي مقسمويكم، ذيمي زيـ، ذيمي قمذيى. 

دد اخلدموت اًمشخصقي )ًمألومراد( اًمتل شمؿ طمٍمهو ذم اعمرطمؾي وىمد سمؾغ قم

ظمدمي مؼدمي ًمألومراد، مقزقمي طمًى مو هق مقوح 384 إومم مـ اًمٌحٌ

 .(2ذم اجلدول )

 

 (: 2ضمدول )

 شمقزيع اخلدموت اعمؼدمي مـ ذيموت آشمصوٓت

 

 كقع اخلدمي/

 مؼدم اخلدمي

آشمصوٓت 

 اًمًعقديي

 قمذيى زيـ مقسمويكم

 3 27 33 321 اد(ؿمخصقي )ًمألومر

 3 6 34 33 اًمنميموت )ًمألقمامل(
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ويمام يؾحظ مـ مؾحؼ اًمٌحٌ، شمؼدم هذه اخلدموت سمشؽؾ مًتؼؾ أو 

وؿـ طمزمي مـ اخلدموت )سموىموت( أو مع أضمفزة )ضمقال، مقدم، 

و شمؼقم سمدور أتوضمفو إكن هذه اعمـتجوت ىمد شمؽقن مـ أ. يمام (...طموؾمى،

 اعمقزع ًمألضمفزة أو اعمحتقى. 

أجضو أن ًمدى يمؾ ذيموت آشمصوٓت سمرامٍ ًمزيودة وٓء يمام يؾحظ 

 (...اًمعؿالء )ىمطوف، كؼوـمل،

 :آلية تشعري ميتجات شزكات االتصاالت

مـ واىمع اًمطريؼي اعمتٌعي مـ ىمٌؾ ذيموت آشمصوٓت ًمتًعػم ظمدموهتو، 

 يؿؽـ طمٍمهو ذم أرسمع ـمرق هل:

 .مٌؾغ مؼطقع ؿمفريوً  -3

 .طمًى طمجؿ آؾمتخدام -2

 .ي إمم طمجؿ آؾمتخداممٌؾغ مؼطقع سموإلوووم -1

 .جموكًو )شموسمعي ًمغػمهو( -3

واًمطريؼي اًمثوًمثي هل اًمطريؼي اًمشوئعي ذم اًمتًعػم ظموصي شمًعػم اًمٌوىموت، 

 ؿمؽؾلم:  ىوًمتوزم شملظمذ ذم اًمغوًمسمو

احلد إدكك: حيًى آؿمؽماك قمغم أٓ يـؼص قمـ طمد أدكك ومنذا كؼص  -3

 أظمذ احلد إدكك سمغض اًمـظر قمـ مٌؾغ آؾمتفالك.

اًمشفري: حيًى آؾمتفالك سمـوًء قمغم شمعرومي حمددة ًمؽؾ ظمدمي  آؿمؽماك -2

 .سموإلووومي إمم اؿمؽماك ؿمفري

وؾمٌى اظمتقور هذه اًمطريؼي ذم اًمتًعػم شمرضمع إمم ـمٌقعي هقؽؾ اًمتؽوًمقػ 

اًمتل شمتحؿؾفو ذيموت آشمصوٓت، واًمتل متثؾ ومقفو اًمتؽوًمقػ اًمثوسمتي كًٌي 

 متثؾ اًمتؽوًمقػ اعمتغػمة ذم طملم ،% مـ اًمتؽوًمقػ83يمٌػمة ضمدًا ىمد شمتجووز 

 اًمـًٌي اعمتٌؼقي. 
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وسمعٌورة أظمرى، يتطؾى إكتوج يمؾ ظمدمي مـ ظمدموت آشمصوٓت 

دمفقز اًمٌـقي إؾموؾمقي ًمتشغقؾ اخلدمي(،  شمؽوًمقػ صموسمتي يمٌػمة )مثؾ شمؽوًمقػ

يي( شمؽقن وئقؾي ضمدا وًمؽـ شمؽؾػي رسمط اعمشؽمك سموخلدمي )أو اًمتؽؾػي احلدّ 

. مو يتطؾى حتديد اًمًعر سموًمشؽؾ اًمذي يغطل مؼوركي سموًمتؽوًمقػ اًمثوسمتي

اًمتؽوًمقػ اًمثوسمتي اًمؽٌػمة، مـ ظمالل حتديد مٌؾغ مؼطقع ًمتؼديؿ اخلدمي، وآظمر 

هاف ذم متغػم يعؽس اًمتؽؾػي اعمتغػمة، ويضؿـ ذم اًمقىمً كػًف قمدم اإل

 اؾمتخدام اخلدمي سمام يي سمٌؼقي اعمًتخدملم.

ومقتؿ إمو  ،سمٌقعفو قمغم اًمعؿقؾ أمو شمًعػم إضمفزة اًمتل شمؼقم ذيمي آشمصول

وهق  ،سمًعر مًتؼؾ، أو ؾمعر ؿمومؾ خلدموت أظمرى شمؼدم مع اجلفوز

 إهمؾى.
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  األول انباب

 نألفراد االتصاال  شركا  تنتاا انتأصيم انفقهي دل
 انسعىدية انعربية ادلمهكة يف

 

 وومقف صمالصمي ومصقل:

 إصؾ ذم اًمعؼقد احوًمقي: إول اًمػصؾ

 : اًمنموط ذم اًمعؼداًمػصؾ اًمثوين

 ٌ: اًمضقاسمط اًمنمقمقي ًمعؼد اإلضمورةاًمػصؾ اًمثوًم
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 الفصن األوه

 األصن يف العقود املالية

 

هؾ هق اإلسموطمي  (2)ذم اًمعؼقد احوًمقي (3)اظمتؾػ اًمعؾامء ذم إصؾ

 قمغم ىمقًملم ذم اجلؿؾي. ؟واًمصحي، أو احلظر واًمٌطالن

 وسمقون ذًمؽ ومقام يليت:

عؼقد احوًمقي اإلسموطمي، واًمصحي، وٓ حيرم مـفو إصؾ ذم اًماًمؼقل إول: 

 مف اًمنمع، وأبطؾف.أو يٌطؾ إٓ مو طمرّ 

 ،(4)ومذهى اًمشوومعقي ،(3)واعمذهى قمـد احوًمؽقي ،(1)وهذا ىمقل مجفقر احلـػقي
 .(5)واحلـوسمؾي

إصؾ ذم اًمعؼقد احوًمقي احلظر واًمٌطالن، وٓ يٌوح مـفو اًمؼقل اًمثوين: 

  إسموطمتف وصحتف.ويصح إٓ مو دل اًمنمع قمغم

 .(6)وهذا ىمقل اًمظوهريي

                                        
د سمف هـو: اًمؼوقمدة. يـظر: اًمٌحر اعمحقط ًمؾزريمٌم 3) ( ًمألصؾ قمدة معون، واعمرا

(، إرؿمود اًمػحقل 33-3/18(، ذح اًمؽقيمى اعمـػم ٓسمـ اًمـجور )3/325)

 (.36ًمؾشقيموين ص )

 ش.إصؾ ذم اًمعؼقد واًمنموط»( يذيمر اًمعؾامء هذه اعمًلخي سمؾػظ: 2)

 (.6/122(، ومتح اًمؼدير ٓسمـ اهلامم )3/384ٌقلم احلؼوئؼ ًمؾزيؾعل )( اكظر: شم1)

 (.1/311(، طموؿمقي اًمدؾمقىمل )3/187( اكظر: اًمذظمػمة )3)

 (.2/168(، اعمجؿقع ًمؾـقوي )4/343) ياًمؽٌػم ًمؾامورد ي( اكظر: احلوو4)

(، ذح 28/312(، جمؿقع ومتووى اسمـ شمقؿقي )5/4( اكظر: اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )5)

 (.124-3/122اعمـػم ٓسمـ اًمـجور )اًمؽقيمى 

 (.4/34( اكظر: اعمحغم ٓسمـ طمزم )6)
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 إدًمي:

 أدًمي اًمؼقل إول:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول سملدًمي مـفو:

 .(3)﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴿شمعومم:  فىمقًم اًمدًمقؾ إول:

 وضمف اًمدًٓمي:

أمر سموًمقوموء سموًمعؼقد، وهذا قموم يشؿؾ يمؾ قمؼد مل يرد  -قمز  وضمؾ –أن اهلل 

 أن إصؾ ذم اًمعؼقد احلؾ واإلسموطمي. ، ومدل قمغم(2)ذقمل سمخصقصف مـعٌ 

 اعمـوىمشي:

 .(1)كقىمش سملن إمر ظموص سمام ضموء اًمنمع سمحؾف وإسموطمتف

 اإلضموسمي:

وإصؾ محؾ أيي قمغم قمؿقمفو مو  ،أضمقى سملن هذا ختصقص ٓ وضمف ًمف

 .(3)مل يرد خمصص معتؼم

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴿ىمقًمف شمعومم:  اًمدًمقؾ اًمثوين:

 .(4)﴾ڃ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

 وضمف اًمدًٓمي: 

                                        
 (.3( ؾمقرة احوئدة مـ أيي )3)

(، اجلومع 1/276(، أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص )386( اكظر: اًمؼقاقمد اًمـقراكقي ص )2)

 .ومو سمعدهو (5/12ٕطمؽوم اًمؼرآن ًمؾؼرـمٌل )

 (.4/36( اكظر: اعمحغم )1)

 (.3/328علم ٓسمـ اًمؼقؿ )( اكظر: إقمالم اعمقىم3)

 (.28( ؾمقرة اًمـًوء مـ أيي )4)



 

26 

مل يشؽمط ذم اًمتجورة إٓ اًمؽمايض، ومنذا ُوضِمَد طمؾً  -قمز  وضمؾ –أن اهلل 

قمغم أن إصؾ احلؾ مو مل يرد اًمتجورة مو مل شمثًٌ طمرمتفو سمدًمقؾ آظمر، ومدل 

م. َكص   ر   حُمَ

 .(3)﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿ىمقًمف شمعومم:  :اًمدًمقؾ اًمثوًمٌ

 وضمف اًمدًٓمي:

ومقؽقن قمومًو ذم همػم مو ورد اًمـص سمحرمتف،  ،يمؾ  سمقع أن أيي ضموءت سمحؾ  

 ومدل  قمغم أن إصؾ ذم اعمعومالت احلؾ.

 اًمعؼقد ضمـس حتريؿ قمغم يدل مو اًمنمع : أنف ًمقس ذماًمدًمقؾ اًمراسمع

سمعقـف، واكتػوء دًمقؾ اًمتحريؿ دًمقؾ قمغم قمدم  فؾُّ طَم  صمًٌ مو إٓ واًمنموط

 .(2)اًمتحريؿ

 أدًمي اًمؼقل اًمثوين:

 اًمظوهر سملدًمي، مـفو مو يليت: اؾمتدل أهؾ

، وىمقًمف (1)﴾ چ  چ  چ  ڇ﴿ىمقل اهلل شمعومم:  :اًمدًمقؾ إول

 .(3)﴾  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ﴿شمعومم: 

ع شمعد   أن وضمف اًمدًٓمي: حلدود اهلل، وزيودة ذم  قمؼد اًمعؼقد اًمتل مل شُمنْمَ

 .(4)اًمديـ، ومؽون إصؾ ذم اًمعؼقد احوًمقي احلظر

                                        
 (.264( ؾمقرة اًمٌؼرة مـ أيي )3)

 ( سمتٍمف يًػم.222( اًمؼقاقمد اًمـقراكقي ٓسمـ شمقؿقي )2)

 (.1( ؾمقرة احوئدة مـ أيي )1)

 (.228( ؾمقرة اًمٌؼرة مـ أيي )3)

 (.233(، اًمؼقاقمد اًمـقراكقي ص )4/34( اكظر: اعمحغم ٓسمـ طمزم )4)
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 اعمـوىمشي:

 مو إسموطمي أو اهلل، أطمؾف مو حتريؿ شمعدي طمدود اهلل هق» كقىمش: سملن

 هق حتريؿف سمؾ قمـف، وقمػو قمـف ؾمؽً مو إسموطمي ٓ أوضمٌف، مو إؾمؼوط أو طمرمف،

 .(3)شطمدوده شمعدي كػس

يـ، سمؾ يمام أنف ٓ يًؾؿ سملن اًمؼقل سملن إصؾ ذم اًمعؼقد احلؾ زيودة ذم اًمد  

 يـ واجلوري قمغم أصقًمف.هق اعمقاومؼ ًمؾد  

مو سمول أىمقام يشؽمـمقن ذوـمًو ًمقًً ذم »: ☺ىمقل اًمـٌل  :اًمثوين اًمدًمقؾ

ًمقس ذم يمتوب اهلل قمز وضمؾ ومفق سموـمؾ وإن يمون  ، مو يمون مـ ذطٍ !يمتوب اهلل

 .(2)شموئي ذط، يمتوب اهلل أطمؼ وذط اهلل أوصمؼ

 وضمف اًمدًٓمي:

ذم إسمطول يمؾ قمفد، ويمؾ قمؼد، ويمؾ ذط، ًمقس »أن هذا احلديٌ ىموـمع 

سموطمي قمؼده9 ٕن اًمعؼقد واًمعفقد إمر سمف أو اًمـص قمغم إذم يمتوب اهلل 

 .(1)شإوقمود: ذوط، واؾمؿ اًمنمط يؼع قمغم يمؾ ذًمؽو

 اعمـوىمشي:

د سمــ   ذم احلديٌ أطمد معـقلم: شًمقس ذم يمتوب اهلل»كقىمش سملن اعمرا

ًمقس ذم طمؽؿ اهلل، وهذا يتـوول مو طمرمف اهلل أو رؾمقًمف، وًمقس ومقف دًٓمي  -3

                                        
 (.3/328( إقمالم اعمقىمعلم ٓسمـ اًمؼقؿ )3)

ذم سموب اعمؽوشمى ومو ٓ حيؾ مـ اًمنموط اًمتل  ▲( أظمرضمف اًمٌخوري قمـ قموئشي 2)

(، صحقح اًمٌخوري 2614ختوًمػ يمتوب اهلل، مـ يمتوب اًمنموط، احلديٌ رىمؿ )

ذم سموب إكام اًمقٓء عمـ أقمتؼ، مـ يمتوب اًمعتؼ،  -واًمؾػظ ًمف –(، ومًؾؿ 2/718)

 (.3331-2/3332(، صحقح مًؾؿ )3433يٌ رىمؿ )احلد

 (.4/34( اعمحغم ٓسمـ طمزم )1)
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 .(3)حمرمقمغم أن اعمًؽقت قمـف 

ًمقس ذم يمتوب اهلل سمعؿقمف وٓ سمخصقصف، وقمؿقم اًمعؼقد ىمد دل يمتوب  -2

 يمام ؾمٌؼ ذم أدًمي اًمؼقل إول. ،اهلل قمغم إسموطمتفو

 اًمؽمضمقح:

سمعد قمرض اًمؼقًملم، وأبرز إدًمي، ومو ورد مـ مـوىمشوت، يتٌلم أن 

اًمراضمح هق اًمؼقل إول، وهق أن إصؾ ذم اًمعؼقد احوًمقي اإلسموطمي واًمصحي، 

 ٓ حيرم مـفو إٓ مو ورد اًمنمع سمتحريؿف، وذًمؽ حو يكم:و

 ىمقة أدًمتف، وووقطمفو وؾمالمتفو مـ اعمـوىمشي اًمؼوئؿي. -3

 مـوىمشي أدًمي أصحوب اًمؼقل اًمثوين. -2

أن إظمذ هبذا اًمؼقل ومقف مراقموة عمؼوصد اًمنميعي ذم اًمتقًػم قمغم اًمـوس ذم  -1

عطقؾ عمصوًمح معومالهتؿ ورومع احلرج قمـفؿ، وذم إظمذ سموًمؼقل اًمثوين شم

 اًمـوس، وإيؼوع هلؿ ذم احلرج واعمشؼي.

  

                                        
 (.3/328(، إقمالم اعمقىمعلم ٓسمـ اًمؼقؿ)228( اكظر: اًمؼقاقمد اًمـقراكقي ٓسمـ شمقؿقي ص)3)
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 الفصن الثاٌي

 الظروط يف العقد

 

 ومقف ًمف مو اًمعؼد سمًٌى أظمر اعمتعوىمديـ أطمد اًمنموط ذم اًمعؼد هل: إًمزام

 .(3)مـػعي

وىمد اقمتود أهؾ اًمعؾؿ أن يؼًؿقهو ىمًؿلم مـ طمقٌ اًمصحي واًمػًود، 

فو، يمام اظمتؾػقا ذم اًمٌؼقي، وىمد اشمػؼقا قمغم صحي سمعضفو، وقمغم ومًود سمعض

 وؾمـتـوول اًمنموط ذم اًمعؼد مـطؾؼلم مـ هذا اًمتؼًقؿ:

 ه األول: الشزوط الصحيحة اتفاقًا.الكش

 ويدظمؾ حتً هذا اًمؼًؿ كققمون:

اؿمؽماط مؼته اًمعؼد، ومؿؼته قمؼد اًمٌقع اكتؼول اعمؾؽ،  إول:

اًمضامن  ومؼته اًمؽػوًمي أن حيي اعمؽػقل قمـد ـمؾٌف ٕضمؾ اًمديـ، ومؼته

هبو  أن يمدي قمـ اعمضؿقن قمـف، ومؼته إضمورة اعمـوومع أن يتقح ًمف آكتػوع

ومنذا اؿمؽمـمف أطمد اعمتعوىمديـ ومفق صحقح  قمغم أن يعطقف أضمرهتو، وهؽذا.

 .(2)اشمػوىمًو، ٕنف ٓزم سملصؾ اًمعؼد، واًمـص قمؾقف مـ سموب اًمتليمقد

اًمعؼد وهق مو ًمقس مـ مؼته  ذط مو هق مـ مصؾحي اًمعؼد. اًمثوين:

يملن يشؽمط شملضمقؾ اًمثؿـ،  ،ًمؽـف حيؼؼ مصؾحي اًمعؼد واًمعوىمديـ أو أطمدمهو

أو رهـًو، أو يمػقاًل، أو اخلقور  ،أو صػي ذم اعمٌقع يملن يؽقن ًمقن اًمًقورة يمذا

 مدة يمذا، وكحق ذًمؽ.

                                        
 (.3/182( طموؿمقي اًمروض اعمرسمع )3)

نمح (، اًم4/132(، احلووي اًمؽٌػم ًمؾاموردي )5/82( اكظر: اًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ كجقؿ )2)

 (.33/234اًمؽٌػم ٓسمـ ىمدامي )



 

30 

  .(3)شاعمًؾؿقن قمـد ذوـمفؿ»: ☺ًمؼقل اًمـٌل  9واًمقوموء سمف واضمى

نمط، ىمول اسمـ ىمدامي ذم هذا اًمـقع وىمد اشمػؼ أهؾ اًمعؾؿ قمغم صحي هذا اًم

 .(2)شكعؾؿ ذم صحي هذيـ اًمؼًؿلم ظمالوموً وٓ »واًمذي ىمٌؾف: 

 فاقًا.الكشه الجاىي: الشزوط الفاسدة اتِّ

 ويـدرج حتً هذا اًمؼًؿ كققمون:

اؿمؽماط مو هق ممـقع ذقمًو، يملن يشؽمي قمـًٌو سمنمط أن  اًمـقع إول:

 .(1)أن يردهو أخػًو وموئتلميصـعف ًمف مخراً، أو أن يؼروف أخػًو سمنمط 

يمؾ ذط ًمقس ذم يمتوب اهلل ومفق سموـمؾ وإن »: ☺ودًمقؾ ذًمؽ ىمقل اًمـٌل 

، واؿمؽماط مو طمرمف اهلل ًمقس (3)ًمقس ذم طمؽؿ اهلل :واعمراد شيمون موئي ذط

 ف. آصمٌؿ وموقمؾُ  ،سمؾ هق حمرمٌ  ،ذم طمؽؿف وٓ يمتوسمف

ره اعمـزل اؿمؽماط مو هق خموًمػ عمؼصقد اًمعؼد، يملن يمضم اًمـقع اًمثوين:

سمنمط أٓ يؿؾؽ اؾمتقػوء مـػعتف، أو أن يٌقعف اًمًقورة سمنمط أٓ يـتؼؾ مؾؽفو 

 .(4)إًمقف

                                        
( أظمرضمف اًمٌخوري شمعؾقؼًو سمصقغي اجلزم ذم سموب أضمرة اًمًؿنة مـ يمتوب اإلضمورة. 3)

اعمًؾؿقن قمغم »(، وأظمرضمف أبق داود مقصقًٓ سمؾػظ: 2/563صحقح اًمٌخوري )

(، ؾمــ أيب 1483ذم سموب ذم اًمصؾح، مـ يمتوب إىمضقي، احلديٌ رىمؿ )ش ذوـمفؿ

 (.1/133داود )

 (.5/121( اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )2)

(، 33/231(، اًمنمح اًمؽٌػم ٓسمـ ىمدامي )3/356( اكظر: سمدائع اًمصـوئع ًمؾؽوؾموين )1)

 (.28/353جمؿقع ومتووى اسمـ شمقؿقي )

 (.3/137( اكظر: إقمالم اعمقىمعلم ٓسمـ اًمؼقؿ )3)

 (، يمشوف اًمؼـوع 11-2/12(، مغـل اعمحتوج )4/358( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )4)

(1/381-383.) 
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ًْ  ▲ودًمقؾ ذًمؽ طمديٌ سمريرة  أهؾفو وأرادت قموئشي  حو يموشمٌ

وملمرهو  ،واؿمؽمط أهؾفو أن يؽقن اًمقٓء هلؿ ،أن شمشؽمهيو وشمعتؼفو ▲

صمؿ ظمطى ذم  ،أن شمشؽمهيو وشمعتؼفو، وأظمؼمهو سملن اًمنمط سموـمؾ ☺اًمـٌل 

 يمتوب اهلل، ذم ًمقًً ذوـموً  يشؽمـمقن رضمول سمول مو ،سمعدُ  أمو»اًمـوس وىمول: 

 اهلل ىمضوءُ  ذط، موئي يمون وإن سموـمؾ ومفق اهلل يمتوب ذم ًمقس ذط مـ يمون مو

  طُ وْذ  ،أطمؼُّ 
ِ
 .(3)شَؼ تَ قمْ أَ  عمـ اًمقٓء وإكام ،أوصمؼ اهلل

اًمٌقع أظمؼم سمٌطالكف،  وضمف اًمدًٓمي: أهنؿ حو اؿمؽمـمقا ذـمًو خموًمػًو عمؼصقد

ىمول اسمـ شمقؿقي معؾؼًو قمغم هذا احلديٌ ذم معرض سمقوكف هلذا اًمـقع واًمذي ىمٌؾف: 

 مـوومقوً  يمون وإذا ًمغقاً، اًمعؼد اًمعؼد يمون عمؼصقد مـوومقوً  اًمنمط يمون ومنذا»

 .(2)شورؾمقًمف هلل خموًمػوً  يمون اًمشورع عمؼصقد

 الكشه الجالح: الشزوط املختلف فيوا.

 اًمؼًؿ صمالصمي أنقاع: ويـدرج حتً هذا

 الٍوع األوه: 

 اطرتاط عقد يف عقد

ؿ اًمعؼقد إمم قمؼقد معوووي وقمؼقد شمؼمع، يؿؽـ أن شمؽقن قسموًمـظر إمم شمؼً

 قمـدكو صمالث أطمقال:

 اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد شمؼمع، وقمؽًف. -3

 اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد معوووي. -2

 اؿمؽماط قمؼد شمؼمع ذم قمؼد شمؼمع. -1

 طمقال صقر، وومقام يليت سمقوهنو:وحتً يمؾ طمول مـ هذه إ

                                        
 (.17( ؾمٌؼ خترجيف )3)

 (.28/345( اًمػتووى )2)
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 احلالة األوىل: 

 ط عقد وعاوضة يف عقد تربع، وعلشهاطرتا

 

صقر متعددة، ويؿؽـ طمٍمهو ذم اًمصقرشملم أشمقتلم، ومـ  وًميهلذه احل

 ؿ  يتؿ سمقون اعمًوئؾ اعمـدرضمي حتً يمؾ صقرة، وذًمؽ قمغم اًمـحق أيت:صمَ 

 وقمؽًف.اًمصقرة إومم: اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم اًمؼرض، 

اًمصقرة اًمثوكقي: اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد شمؼمع همػم قمؼد اًمؼرض، 

 وقمؽًف.

 وومقام يكم سمقون أطمؽوم هذه اًمصقر:

 اًمصقرة إومم: اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم اًمؼرض، وقمؽًف.

 اؿمؽماط قمؼد اًمٌقع ذم اًمؼرض: اعمًلخي إومم:

قع ذم قمؼد قمغم أنف ٓ جيقز اؿمؽماط قمؼد اًمٌ -ذم اجلؿؾي –اشمػؼ اًمعؾامء 

 ، وذًمؽ مثؾ أن يؼرض اًمشخص آظمر أخػًو قمغم أن يٌقعف داره سمؽذا.(3)اًمؼرض

 ويدل قمغم قمدم ضمقاز اؿمؽماط قمؼد اًمٌقع ذم قمؼد اًمؼرض مو يليت:

، وٓ ذـمون ذم سمقع، وسمقعٌ  ٌػ ؾَ ٓ حيؾ ؾَم »: ☺ىمقل اًمـٌل  اًمدًمقؾ إول:

 .(2)شوٓ رسمح مو مل شمضؿـ، وٓ سمقع مو ًمقس قمـدك

                                        
ز اًمٌقع واًمًؾػ (: ».. 1/316( ضموء ذم اًمػروق ًمؾؼراذم )3) وسمنمجوع إمي قمغم ضمقا

وضموء ذم مقاهى اجلؾقؾ ًمؾحطوب  .شمػؽمىملم وحتريؿفام جمتؿعلم ًمذريعي اًمرسمو

وء ذم اعمغـل وضم. شواقمؾؿ أنف ٓ ظمالف ذم اعمـع مـ سيح سمقع وؾمؾػ(: »5/263)

وًمق سموقمف سمنمط أن ( »5/113ٓسمـ ىمدامي ذم مًلخي اؿمؽماط اًمؼرض ذم قمؼد اًمٌقع )

 ش... وٓ أقمؾؿ ومقف ظمالوموً .يًؾػف أو يؼروف أو ذط اعمشؽمي ذًمؽ قمؾقف ومفق حمرم

 (.53( يليت خترجيف )2)
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 ٓل:وضمف آؾمتد

 .(3)، سمؿعـك اًمؼرضشٓ حيؾ ؾمؾػ وسمقع» :☺أن معـك اًمًؾػ ذم ىمقًمف 

واحلديٌ يدل قمغم قمدم ضمقاز اجلؿع سملم اًمؼرض واًمٌقع ذم قمؼد واطمد، وهق 

، وقمدم ضمقاز (2)يشؿؾ سمعؿقمف قمدم ضمقاز اؿمؽماط قمؼد اًمٌقع ذم قمؼد اًمؼرض

 .(1)اؿمؽماط قمؼد اًمؼرض ذم قمؼد اًمٌقع

د اًمٌقع ذم قمؼد اًمؼرض ذريعي إمم اًمزيودة ذم أن اؿمؽماط قمؼ اًمدًمقؾ اًمثوين:

 مـ أضمؾ اًمؼرض، ومقؽقن اًمؼرض ضموّراً  اًمؼرض9 ٕنف رسمام حيوسمقف ذم اًمثؿـ

 .(3)عمـػعي منموـمي ومقؽقن رسمو. وهذه مـ اًمذرائع اعمتػؼ قمغم مـعفو وؾمدهو

 اعمًلخي اًمثوكقي: اؿمؽماط قمؼد معوووي همػم اًمٌقع ذم اًمؼرض:

ضمورة وكحقهو ذم قمؼد اًمؼرض ومنهنو شملظمذ إذا اؿمؽمط قمؼد معوووي يموإل

 . (4)كػس طمؽؿ اًمٌقع ذم قمدم اجلقاز9 ٕهنو ذم معـك اًمٌقع

                                        
 (، ومتح اًمؼدير238(، ـمؾٌي اًمطؾٌي ًمؾـًػل ص)1/323( اكظر: معومل اًمًــ ًمؾخطويب )3)

 (.3/133(، اعمفذب ًمؾشػمازي )5/338ٓسمـ اهلامم )

قع سمنمط ىمرض أو سم :أي ،هنك قمـ سمقع وؾمؾػ(: »2/121( ضموء ذم طموؿمقي قمؿػمة )2)

 (.3/133اكظر: اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )، وشىمرض سمنمط سمقع

(، طموؿمقي قمؿػمة 1/55(، رووي اًمطوًمٌلم ًمؾـقوي )4/143اكظر: احلووي ًمؾاموردي ) (1)

(2/121 .) 

اًمـفل قمـ ؾمؾػ وسمقع قمـد اًمنمط، وأمو اضمتامع اًمؼرض واًمٌقع مـ همػم ذط  وحمؾ

وأمو اضمتامع اًمٌقع واًمًؾػ مـ (: »2/78ومجوئز. ضموء ذم اًمػقايمف اًمدواين ًمؾـػراوي )

همػم ذط ومال يؿتـع قمغم اعمعتؿد، وًمق اهتام قمؾقف، ظمالومًو حو ضمرى قمؾقف ظمؾقؾ ذم سمققع 

 ش.أضمول

 (.1/263(، هتذيى اًمػروق ٓسمـ طمًلم )1/255)( اكظر: اًمػروق ًمؾؼراذم 3)

(، اًمؽوذم ٓسمـ ىمدامي 4/142(، احلووي ًمؾاموردي )5/335( اكظر: مقاهى اجلؾقؾ )4)

(2/323.) 
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ويًتدل قمغم ذًمؽ سموٕدًمي اًمًوسمؼي اًمداًمي قمغم قمدم ضمقاز اؿمؽماط قمؼد 

 اًمٌقع ذم قمؼد اًمؼرض.

ؾمٌؼ يتٌلم أن جمرد اؿمؽماط قمؼد اًمٌقع وكحقه مـ قمؼقد اعمعووووت ذم  ممو

رود اًمـص سمف، وسمًٌى يمقكف ذريعي إمم اًمؼرض قمؼد اًمؼرض حمرم، ًمق

اًمرسمقي، مع أن اعمـػعي اطمتامًمقي ومتقىمعي، وذًمؽ أنف رسمام يزاد ذم اًمثؿـ ورسمام 

ـ  اًمغوًمى أن يزاد، وهذا ممو يؽثر اًمؼصد إًمقف قمـد مـ يتعوىمد هبذه  ٓ يزاد، وًمؽ

 .(3)اًمصػي

ىمؾ مـ أمو ًمق اشمػؼ اعمؼرض مع اعمؼؽمض قمغم أن يمضمره داره مثاًل سمل

أضمرهتو، أو قمغم أن يًتلضمر اعمؼؽمض دار اعمؼرض سمليمثر مـ أضمرهتو يمون أبؾغ 

اًمؼرض ٓ يؼوسمؾفو قمقض  طمقٌ إن هذه اًمزيودة منموـمي ذم 9(2)ذم اًمتحريؿ

ويمذا ًمق أىمروف قمغم أن يًؽـف داره، أو أن يعطقف ؾمؾعي سمدون  ؾمقى اًمؼرض،

 .(1)مؼوسمؾ، ومفل زيودة منموـمي ذم اًمؼرض حمرمي

 اًمثوكقي: اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد شمؼمع همػم اًمؼرض، وقمؽًف:اًمصقرة 

يرى احلـػقي اعمـع مـ ذًمؽ9 ٕنف ذط ٓ يؼتضقف اًمعؼد وومقف مـػعي ٕطمد 

 .(3)اعمتعوىمديـ

 
                                        

اعمـع ذم ؾمؾػ ضمر كػعًو سيح، وذم همػمه (: »4/83( ضموء ذم ذح اخلرر قمغم ظمؾقؾ )3)

عي، وىمد يؽقن وؿـل، وسملن اًمٌمء ىمد يؽقن مؼصقدًا ًمذاشمف أي وهق ؾمؾػ سمؿـػ

واكظر: مقاهى ش. وؾمقؾي، يموًمٌقع واًمًؾػ، ومٌقـقا أن يماًل مـفام يؼتيض اعمـع اشمػوىموً 

 (.4/66(، ومـح اجلؾقؾ ًمعؾقش )5/262اجلؾقؾ ًمؾحطوب )

 (.5/316( اكظر: اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )2)

 (.334( اكظر: اعمـػعي ذم اًمؼرض ًمؾديمتقر قمٌد اهلل اًمعؿراين ص )1)

(، اًمٌحر اًمرائؼ 3/47(، شمٌقلم احلؼوئؼ ًمؾزيؾعل )1/37ًمؾؿرهمقـوين ) ( اكظر: اهلدايي3)

 (.5/82ٓسمـ كجقؿ )
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أو اًمعؽس، ُيرج  ،واًمذي يظفر أن اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد شمؼمع

خي اخلالف سمعؼد اًمتؼمع قمـ مؼصقده، ومقؽقن قمؼد معوووي، ومقجري قمغم اعمًل

 ذم طمؽؿ اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد معوووي.

وي، ٕن ذًمؽ اًمتؼمع إكام ضموء ٕضمؾ اعمعوو»: (3)ضموء ذم اًمؼقاقمد اًمـقراكقي

 .شمـ اًمعقض ٓ شمؼمقمًو مطؾؼًو، ومقصػم ضمزءاً 
  

                                        
 (.353( ٓسمـ شمقؿقي )3)
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 احلالة الثاٌية: 

 اطرتاط عقد وعاوضة يف عقد وعاوضة

 

 هذا سمقوهنو: ،اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم هذه اعمًلخي قمغم صمالصمي أىمقال

  اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد معوووي.ٓ جيقز  اًمؼقل إول:

 .(1)، ومذهى احلـوسمؾي(2)، واًمشوومعقي(3)وهذا ىمقل احلـػقي

ٓ جيقز اؿمؽماط قمؼد اجلعوًمي، أو اًمٍمف، أو اعمًوىموة، أو  اًمؼقل اًمثوين: 

، اًمنميمي، أو اًمؼراض، ذم قمؼد اًمٌقع، وٓ جيقز اؿمؽماط قمؼد مـفو مع آظمر

 وجيقز ومقام قمدا ذًمؽ، يموًمٌقع مع اإلضمورة. 

 .(3)وهذا اعمشفقر قمـد احوًمؽقي

 .جيقز اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد معوووي اًمؼقل اًمثوًمٌ:

، وىمقل قمـد (5)، واًمظوهر أنف ىمقل موًمؽ(4) وهذا ىمقٌل قمـد احوًمؽقي

                                        
(، ومتح 31/35(، اعمًٌقط ًمؾنظمز )3/363( اكظر: اًمـتػ ذم اًمػتووى ًمؾًغدي )3)

 (.3/32(، شمٌقلم احلؼوئؼ ًمؾزيؾعل )5/333اًمؼدير ٓسمـ اهلامم )

(، اعمفذب ًمؾشػمازي 78(، اًمتـٌقف ًمؾشػمازي ص )4/123دي )( اكظر: احلووي ًمؾامور2)

 (.8/332(، اعمجؿقع ًمؾـقوي )3/256)

 (، اإلكصوف ًمؾؿرداوي3/51(، اًمػروع ٓسمـ مػؾح )5/121اكظر:اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )( 1)

 (.3/333(، طموؿمقي اًمروض اعمرسمع )3/143)

(، ذح 2/533اًمؼم )(، اًمؽوذم ٓسمـ قمٌد 2/36( اكظر: اًمنمح اًمصغػم ًمؾدردير )3)

 (.4/33اخلرر )

(، 5/334(، مقاهى اجلؾقؾ ًمؾحطوب )221( اكظر: اًمؼقاكلم اًمػؼفقي ٓسمـ ضمزي ص )4)

 (.2/36(، سمؾغي اًمًوًمؽ ًمؾصووي )4/33ذح اخلرر )

 (326-3/325( اكظر: اعمدوكي حوًمؽ روايي ؾمحـقن )5)
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 .(1)، واسمـ اًمؼقؿ(2)، اظمتوره اسمـ شمقؿقي(3)احلـوسمؾي

 إدًمي:

 ول:أدًمي اًمؼقل إ

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول سملدًمي مـفو:

 تلم ذم سمقعي(.عَ قْ سمَ )إطموديٌ وأصمور اًمداًمي قمغم اًمـفل قمـ  اًمدًمقؾ إول:

 وضمف اًمدًٓمي:

 سمقعتلم ذم سمقعي( اعمـفل قمـفو هق اؿمؽماط قمؼد ذم قمؼد.)أن معـك 

 اعمـوىمشي:

ؾػ ومقف كقىمش: سمعدم اًمتًؾقؿ هبذا اًمتػًػم9 ٕن شمػًػم سمقعتلم ذم سمقعي خمت

ًمدًٓمي روايي  9وأىمرب اًمتػًػمات أنف مو أدى إمم حمرم يمٌققع اًمعقـي ،قمغم أىمقال

وًمقس جمرد  ،(3)شمـ سموع سمقعتلم ذم سمقعي ومؾف أويمًفام أو اًمرسمو»أيب داود: 

 اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد معوووي ٓ يمدي إمم رسمو أو حمرم.

 (4)ش..سمقع.  حيؾ ؾمؾػ وسمقع وٓ ذـمون ذمٓ»طمديٌ  اًمدًمقؾ اًمثوين:

 احلديٌ.

 وضمف اًمدًٓمي: 

 أن اؿمؽماط قمؼد ذم قمؼد يدظمؾ ذم قمؿقم اًمـفل قمـ اًمنمـملم ذم سمقع.

                                        
 (.3/143( اكظر: اإلكصوف ًمؾؿرداوي )3)

 (.378سمـ شمقؿقي ص )( اكظر: اًمعؼقد 2ٓ)

 (.1/375( اكظر: إقمالم اعمقىمعلم ٓسمـ اًمؼقؿ )1)

 (.1353( ؾمــ أيب داود )3)

 (.53( يليت خترجيف )4)
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 اعمـوىمشي:

اًمنمـملم ذم اًمٌقع( خمتؾػ ومقف، وأىمرب )يؿؽـ أن يـوىمش: سملن شمػًػم 

اًمتػًػمات أنف سمؿعـك اًمٌقعتلم ذم سمقعي، ومال يؽقن حمرمًو مو مل يؽـ ذريعي إمم 

 رسمو أو حمرم.

 اًمؼقل اًمثوين:دًمقؾ 

، (3)ًمتضود أطمؽومفو معف 9ٓ جيقز اؿمؽماط أطمد هذه اًمعؼقد مع قمؼد اًمٌقع

ٓؿمتامهلو قمغم حتصقؾ طمؽؿتفو ذم  99 وذًمؽ أن اًمعؼقد أؾمٌوب(2)وشمـوومقفو

مًٌٌوهتو سمطريؼ اعمـوؾمٌي، واًمٌمء اًمقاطمد سموٓقمتٌور اًمقاطمد ٓ يـوؾمى 

 .(1)د واطمداعمتضوديـ، ومؽؾ قمؼديـ سمقـفام شمضود ٓ جيؿعفام قمؼ

 وسمقون وضمف اًمتضود واًمتـوذم سملم هذه اًمعؼقد واًمٌقع مو يليت:

  أن اًمٍمف مٌـل قمغم اًمتشديد، وامتـوع اخلقور واًمتلظمػم ومقف، سمخالف

 .(3)اًمٌقع اًمذي جيقز ومقف اخلقور وإضمؾ

 ووضمقد اجلفوًمي ومقفو، ؿـ ضمفي قمدم اًمؾزوم ذم قمؿؾفو، وماجلعوًمي أمو و

 قمدم اجلفوًمي. يشؽمط ومقفاًمذي اًمٌقع سمخالف 

 ومٌـقون قمغم  ،واعمًوىموة واًمؼراض ومقفام اًمغرر واجلفوًمي يموجلعوًمي

 وذًمؽ مضود ًمؾٌقع. ،اًمتقؾمعي

                                        
(، هتذيى 5/334(، مقاهى اجلؾقؾ ًمؾحطوب )1/332( اكظر: اًمػروق ًمؾؼراذم )3)

 (.1/367اًمػروق ٓسمـ طمًلم )

(، سمؾغي اًمًوًمؽ 2/36(، اًمنمح اًمصغػم ًمؾدردير )4/33( اكظر: ذح اخلرر )2)

 (.2/31(، ضمقاهر اإليمؾقؾ ًمميب )2/36ًمؾصووي )

 (.1/332( اكظر: اًمػروق ًمؾؼراذم )1)

( اؾمتثـك احوًمؽقي صقرشملم مـ مـع اضمتامع اًمٌقع واًمٍمف ًمؾقًورة. اكظر: ذح اخلرر 3)

 (.5/334(، مقاهى اجلؾقؾ ًمؾحطوب )4/33)
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 اًمتعوون قمغم إىمومي اعمعوش ًمؾجوكٌلم واًمنميمي مٌـوهو قمغم اعمعروف و

 سموًمـًٌي إمم يمؾ واطمد مـ اًمنميؽلم، واًمٌقع يضود ذًمؽ.

 اعمـوىمشي:

 يؿؽـ أن يـوىمش سمام يليت:

مـ سمعض اًمقضمقه ٓ يؾزم مـف اًمتضود مـ يمؾ وضمف، ومو ذيمر  أن اًمتضود -3

 مـ أطمؽوم إكام هق مـ سموب اظمتالف إطمؽوم.

إذا شمرشمى  ،أن اعمحظقر إكام هق اجلؿع سملم قمؼديـ خمتؾػلم ذوـمًو وطمؽامً  -2

قمغم ذًمؽ شمضود ذم اعمقضمٌوت وأصمور، وهذا يؽقن ذم طموًمي شمقارد اًمعؼديـ 

 قمغم حمؾ واطمد ذم وىمً واطمد.

 اًمؼقل اًمثوًمٌ: أدًمي

إٓ مو دل اًمدًمقؾ  ،أن إصؾ ذم اًمعؼقد واًمنموط اإلسموطمي اًمدًمقؾ إول:

قمغم حتريؿف، واؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد معوووي ممو مل يرد دًمقؾ قمغم 

 .(3)ومقٌؼك قمغم أصؾ اإلسموطمي ،حتريؿف

 اعمـوىمشي:

 سمقعتلم ذم سمقعي(.)يؿؽـ أن يـوىمش: سملنف ىمد ورد اًمـفل قمـ 

 اإلضموسمي: 

اًمٌقعتون  :اًمٌقعتلم ذم سمقعي(، ومتػًػمهو)وب: سملنف ٓ يًؾؿ أن هذا شمػًػم جي

 تون يتقصؾ هبام إمم اًمرسمو واحلرام.ؾاًم

 .(2)شاعمًؾؿقن قمـد ذوـمفؿ»: ☺ىمقل اًمـٌل  اًمدًمقؾ اًمثوين:

                                        
 (.378( اكظر: اًمعؼقد ٓسمـ شمقؿقي ص )3)

 (.33)ص ؼ خترجيف ( ؾم2ٌ)
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 وضمف اًمدًٓمي: 

أن احلديٌ يدل قمغم وضمقب اًمقوموء سمام اشمػؼ قمؾقف واؿمؽمط قمـد اًمعؼد، 

 ط قمؼد ذم قمؼد ًمدظمقًمف ذم قمؿقم احلديٌ.ومدل قمغم إسموطمي اؿمؽما 

 اعمـوىمشي: 

يمؾ » :ص سمحديٌخمص   شاعمًؾؿقن قمغم ذوـمفؿ» :كقىمش: سملن طمديٌ

أثًٌ أطمؽوم اًمنموط إذا )طمقٌ  9(3)شذط ًمقس ذم يمتوب اهلل ومفق سموـمؾ

 .(2)ضموء اًمـص هبو ودل اًمؽتوب قمؾقفو(

 اإلضموسمي:

 ش يمتوب اهللًمقس ذم»ؿ9 ٕن معـك أضمقى: سملن هذا اًمتخصقص ٓ يًؾّ 

 حيتؿؾ قمدة معون مـفو:

 ًمقس ذم طمؽؿ اهلل، وموًمنمط اًمٌوـمؾ مو يمون خموًمػًو حلؽؿ اهلل. -3

مومل يدل قمؾقف رء ذم يمتوب اهلل وًمق سمعؿقمف، وىمد دًمً إدًمي قمغم  -2

 .(1)وضمقب اًمقوموء سموًمعؼقد واًمنموط

 اًمؽمضمقح:

ي، قمغم إدًم سمعد قمرض إىمقال ذم اعمًلخي، واًمتدًمقؾ هلو، واعمـوىمشوت

أن اًمراضمح هق اًمؼقل اًمثوًمٌ، وهق  -واهلل أقمؾؿ-واإلضموسموت قمؾقفو، يتٌلم 

اًمؼقل سمجقاز اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد معوووي مو مل يمد إمم حمرم يموًمرسمو 

 و اًمغرر.

                                        
 (.17)ص ( ؾمٌؼ خترجيف 3)

 (.4/34(، واكظر: اعمحغم ٓسمـ طمزم )4/145( احلووي ًمؾاموردي )2)

(، إقمالم اعمقىمعلم ٓسمـ اًمؼقؿ 228( اكظر: اًمؼقاقمد اًمـقراكقي ٓسمـ شمقؿقي ص )1)

(3/328.) 
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 وذًمؽ حو يليت:

 فمفقر أدًمتف وؾمالمتفو مـ اعمـوىمشي اًمؼوئؿي. -3

 مـوىمشي أدًمي اًمؼقًملم أظمريـ. -2

شمقًػماً قمغم اًمـوس ذم معومالهتؿ، ورومؼًو هبؿ،  أن ذم إظمذ هبذا اًمؼقل -1

 ورومعًو ًمؾحرج قمـفؿ.

مو مل  ،وهبذا يؽقن اًمراضمح ضمقاز اؿمؽماط قمؼد معوووي ذم قمؼد معوووي

ذم اعمقضمٌوت وأصمور،  يمد ذًمؽ إمم حمرم، يموًمرسمو واًمغرر واجلفوًمي، أو شمضود  

 يمام ذم شمقارد اًمعؼديـ قمغم حمؾ واطمد ذم كػس اًمقىمً.
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 الثالثة:  احلالة

 اطرتاط عقد تربع يف عقد تربع

 

 اًمصقرة إومم: اؿمؽماط اهلٌي ذم اهلٌي:

وف قمـفو هديي أظمرى، ومنن هذا قمؼد واطمد، إذا وهٌف هديي سمنمط أن يعق  

 .(3)و طمؼقؼتف قمؼد سمقع، واًمعؼمة ذم اًمعؼقد سموعمعوين واعمؼوصد

 اًمصقرة اًمثوكقي: اؿمؽماط قمؼد ىمرض ذم اًمؼرض:

 اؿمؽماط قمؼد ىمرض آظمر مـ اعمؼرض ًمؾؿؼؽمض مرة صموكقي: اعمًلخي إومم:

وذًمؽ مثؾ أن يؼقل اعمؼرض ًمؾؿؼؽمض: أىمروتؽ يمذا سمنمط أن 

 أىمروؽ همػمه يمذا.

9 ٕن (2)وهذا اًمنمط ٍٓغ، ومـ طمقٌ احلؽؿ اًمتؽؾقػل ٓ جيى اًمقوموء سمف

اًمعٌد ملمقر سملن يؼمئ ذمتف مـ طمؼقق اًمعٌود، وهذا آؿمؽماط يقضمى ؿمغؾفو 

 ر.سمؼرض آظم

اعمًلخي اًمثوكقي: اؿمؽماط قمؼد ىمرض آظمر مـ اعمؼؽمض ًمؾؿؼرض ذم مؼوسمؾ 

 اًمؼرض إول:

صقرهتو أن يؼقل اعمؼرض ًمؾؿؼؽمض: أىمروؽ يمذا سمنمط أن شمؼروـل 

 سمعد ذًمؽ همػمه. 

 اعمؼؽمض.رة قمـ ىمروض متٌودًمي سملم اعمؼرض وومفل قمٌو

                                        
(، مغـل 7/28(، مقاهى اجلؾقؾ ًمؾحطوب )1/228( اكظر: اهلدايي ًمؾؿرهمقـوين )3)

 (.7/273(، اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )2/334حتوج ًمؾنمسمقـل )اعم

(، طموؿمقي اًمنمواين 3/213(، هنويي اعمحتوج ًمؾرمكم )8/172( اكظر: ذح اًمقضمقز )2)

 (.4/36قمغم حتػي اعمحتوج )
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از هذا ، قمغم قمدم ضمق(1)، واحلـوسمؾي(2)، واًمشوومعقي(3)احوًمؽقي وىمد كّص 

  آؿمؽماط، وقمغم اعمـع مـف.

ًو ذم هذه اعمًوًمي، ويتخرج قمغم ىمقاقمدهؿ اًمؼقل ومل كجد ًمؾحـػقي كّص 

 .(3)سموعمـع أجضوً 

، وىمد (4)و ممو يدل قمغم قمدم اجلقاز أن هذا آؿمؽماط جير مـػعي ًمؾؿؼرض

 .(5)أمجع اًمعؾامء قمغم أن يمؾ ىمرٍض ضمر مـػعي منموـمي ًمؾؿؼرض ومفق طمرام

هذا آؿمؽماط أن اعمؼرض يـتػع سموًمؼرض اًمثوين مـ اعمؼؽمض، اعمـػعي ذم و

 وٓ يؼوسمؾ هذه اعمـػعي رء ؾمقى اًمؼرض اًمذي أقمطوه إيوه.

 اًمصقرة اًمثوًمثي: اؿمؽماط قمؼد إروموق همػم قمؼد اًمؼرض ذم اًمؼرض:

  9 ٕن طمؼقؼي (6)ومفذا حمرم -مثالً –إذا اؿمؽمط اعمؼرض قمغم اعمؼؽمض هديي

منموـمي ًمؾؿؼرض، وهل اهلديي ومقؽقن رسمًو هذا اًمعؼد أنف ىمرض سمزيودة 

 .(7)حمرمًو، وُيرج اًمعؼد قمـ يمقكف قمؼد إروموق إمم قمؼد رسمقي

                                        
 (.4/68(، مـح اجلؾقؾ ًمعؾقش )366( اكظر: خمتٍم ظمؾقؾ ص )3)

 (.4/36( اكظر: طموؿمقي اًمنمواين قمغم حتػي اعمحتوج )2)

 (.2/337(، اإلىمـوع ًمؾحجووي )5/316( اكظر: اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )1)

( ذم معرض يمالمف قمغم ذوط اًمؼرض: 6/184( ضموء ذم سمدائع اًمصـوئع ًمؾؽوؾموين )3)

وأمو اًمذي يرضمع إمم كػس اًمؼرض ومفق أن ٓ يؽقن ومقف ضمر مـػعي، ومنن يمون مل جيز كحق »

 هذا آؿمؽماط مـػعي ًمؾؿؼرض وذمش. .. وذط ذـمًو ًمف ومقف مـػعي.مو إذا أىمروف

 (.4/355إووومقي، متؿثؾي ذم اًمؼرض أظمر. واكظر: طموؿمقي اسمـ قموسمديـ )

 (.4/36( اكظر: طموؿمقي اًمنمواين )4)

أمو ذط مو جير كػعًو أو أن يؼضقف ظمػماً مـف: (: »4/333( ضموء ذم اإلكصوف ًمؾؿرداوي )5)

 ش.ومال ظمالف ذم أنف ٓ جيقز

 (.2/323دامي )( اكظر: اًمؽوذم ٓسمـ ىم6)

 (.5/316( اكظر: اعمغـل ٓسمـ ىمدامي )7)
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  ومثؾ ذًمؽ مو إذا اؿمؽمط اعمؼرض قمغم اعمؼؽمض أن يعػمه قمقـًو، أو أن

، وكحق (3)يقيص ًمف ؿمقئًو، أو أن جيعؾ ًمف وىمػًو، أو أن يتصدق قمؾقف

 ذًمؽ.

 

  

                                        
و إن يمون همػم معوووي مو ىمورن اًمًؾػ (: »5/334( ضموء ذم مقاهى اجلؾقؾ ًمؾحطوب )3)

يموًمصدىمي كظرت، ومنن يموكً اًمصدىمي مـ صوطمى اًمًؾػ ضموز، و إٓ مـع ٕنف أؾمؾػف 

 ش.قمغم أن يتصدق قمؾقف، واًمًؾػ ٓ يؽقن إٓ ًمقضمف اهلل شمعومم
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الٍوع الثاٌي
(1): 

 ص وَ وقتضى العقد وال وَ وصمحته اطرتاط طرط لي

 تعاقديَوفيه وصمحة ألحد امل

 

يملن يشؽمط كػعًو معؾقمًو ذم اعمٌقع أو اعمًتلضمر، يملن يٌقع ؾمقورشمف ويًتثـل 

 مـػعتفو ؿمفراً، أو كػعًو مـ اًمٌوئع أو اعممضمر يملن يشؽمي حلاًم ويشؽمط شمؼطقعف.

ؼد وٓ وىمد اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم اؿمؽماط ذط ًمقس مـ مصؾحي اًمع

 قمغم ىمقًملم: ،مؼتضوه

 .(2) صحي هذا اًمنمط، وهق مذهى احوًمؽقي، واحلـوسمؾي اًمؼقل إول:

 (1)اعمـع مـ هذا اًمنمط وقمدم صحتف، وهذا مذهى احلـػقي اًمؼقل اًمثوين:

 .(3)واًمشوومعقي

 إدًمي:

 أدًمي اًمؼقل إول:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول سملدًمي مـفو:

 أقمقو، ىمد ًمف مجؾٍ  قمغم يًػم يمون نفأ ◙طمديٌ ضموسمر  اًمدًمقؾ إول:

 سمعـقف: »ىمول صمؿ مثؾف، يًػم ًمقس سمًػم ومًور ،ًمف ومدقمو وميسمف ،☺ اًمـٌل ومؿرّ 

 إمم محالكف وموؾمتثـقً ومٌعتف، ،شقىمقيسمِ  قفِ ـِ عْ سمِ : »ىمول صمؿ ٓ،: ىمؾً ،شقىمقيسمِ 
                                        

 مـ أنقاع اًمنموط اعمختؾػ قمؾقفو.( 3)

 (.33/233(، اًمنمح اًمؽٌػم ٓسمـ ىمدامي )1/368( اكظر: سمدايي اعمجتفد ٓسمـ رؿمد )2)

 (.5/183(، اعمحقط اًمؼمهوين ٓسمـ موزه )34-31/33( اكظر: اعمًٌقط ًمؾنظمز )1)

 (.8/156(، اعمجؿقع ًمؾـقوي )4/132( اكظر: احلووي اًمؽٌػم ًمؾاموردي )3)
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 .(3)صمؿـف وكؼدين سموجلؿؾ أتقتف ىمدمـو ومؾام ،أهكم

 وضمف اًمدًٓمي:

 اً ز اؿمؽماط مـػعي ذم اعمعؼقد قمؾقف9 ٕن ضموسمريدل هذا احلديٌ قمغم ضمقا 

أضموز هذا  ☺واًمـٌل  ،ىمد اؾمتثـك مـػعي اًمريمقب إمم اعمديـي ◙

 آؾمتثـوء ومدل قمغم ضمقازه.

 اعمـوىمشي:

 طمًـ مـ ذًمؽ يمون وإكام طمؼقؼي، سمقعوً  يؽـ مل سمقـفام ضمرى سملن )مو كقىمش:

 .(2)اًمًػر( ذم واًمصحٌي اًمعنمة

 اجلقاب:

ذا ظمالف فموهر احلديٌ، ومنن اًمظوهر أنف سمقع شموم يؿؽـ أن جيوب: سملن ه

 أراد إيمرامف. ☺سملريموكف وذوـمف، وٓ يؿـع مـ ذًمؽ أن اًمـٌل 

قمؿقم طمديٌ قمؿرو سمـ ؿمعقى قمـ أبقف قمـ ضمده أن اًمـٌل  اًمدًمقؾ اًمثوين:

 .(1)شسمقع ذم ذـمون وٓ وسمقع، ؾمؾػ حيؾ ٓ»ىمول:  ☺

 وضمف اًمدًٓمي:

ًمٌقع دل  هذا سمؿػفقمف قمغم ضمقاز قمـ اًمنمـملم ذم ا ☺ هنك اًمـٌل اّم ـًمَ 

                                        
ك ضموز، مـ يمتوب ( أظمرضمف 3) اًمٌخوري ذم سموب إذا اؿمؽمط اًمٌوئع فمفر اًمداسمي إمم مؽون مًؿ 

(، وأظمرضمف مًؾؿ ذم 2/728(، صحقح اًمٌخوري )2637اًمنموط، احلديٌ رىمؿ )

(، صحقح 634سموب سمقع اًمٌعػم واؾمتثـوء ريمقسمف، مـ يمتوب اعمًوىموة، احلديٌ رىمؿ )

 (.1/3223مًؾؿ )

 (.31/33( اعمًٌقط ًمؾنظمز )2)

 (.53يليت خترجيف ص ) (2)
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 .(3)اًمنمط اًمقاطمد وصحتف

 أدًمي اًمؼقل اًمثوين:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل اًمثوين سملدًمي مـفو:

 .(2)شهنك قمـ سمقع وذط»أنف  ☺مو روي قمـ اًمـٌل  اًمدًمقؾ إول:

 وضمف اًمدًٓمي:

 أن اًمنمط ذم اًمٌقع مـفل قمـف، ومدل قمغم اًمتحريؿ.

 اعمـوىمشي:

 لم:يؿؽـ أن يـوىمش مـ وضمف

 أن احلديٌ وعقػ ٓ شمؼقم سمف طمجي. -3

أنف خموًمػ ٕطموديٌ صحقحي ضموز ومقفو اًمٌقع مع اًمنمط، يمحديٌ ضموسمر  -2

 ذم سمقعف اجلؿؾ مع اؿمؽماط محالكف إمم اعمديـي.

 مـ ضموريي اسمتوع ◙ مًعقد سمـ اهلل قمٌد مو روي أن اًمدًمقؾ اًمثوين:

 ًمثؿـسمو زم ومفل سمعتفو إن أنؽ قمؾقف واؿمؽمـمً ▲ اًمثؼػقي زيـى امرأتف

 ◙ اخلطوب سمـ قمؿر ذًمؽ قمـ مًعقد سمـ اهلل قمٌد ومًلل سمف، شمٌقعفو اًمذي

                                        
 (.33/235( اكظر: اًمنمح اًمؽٌػم ٓسمـ ىمدامي )3)

(، 353(، إصٌفوين ذم مًـد أيب طمـقػي ص )1/233( أظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط )2)

(. 6/123(، واسمـ طمزم ذم اعمحغم )327واحلويمؿ ذم معرومي قمؾقم احلديٌ ص )

ق حمؿد اًميير اًمؼريب، ىمول وإؾمـوده وعقػ ضمدًا9 ومقف قمٌد اهلل سمـ أجقب سمـ زاذان أب

(، وًمًون اعمقزان ٓسمـ 8/331اًمدارىمطـل: مؽموك. اكظر: شموريخ سمغداد ًمؾخطقى )

.. وإكام .طمديٌ سموـمؾ(: »37/51(. ىمول اسمـ شمقؿقي ذم اًمػتووى )1/252طمجر )

يي ًمؾزيؾعل )ش. يروى ذم طمؽويي مـؼطعي (، شمؾخقص احلٌػم ٓسمـ 3/33اكظر: كصى اًمرا

 (.2/32طمجر )
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 .(3)ٕطمد ذط وومقفو شمؼرهبو، ٓ: قمؿر ومؼول

 وضمف اًمدًٓمي:

ئفو وومقفو ذط، ممو يدل قمغم حتريؿ اًمنمط  ◙أن قمؿر  هنوه قمـ ذا

 ذم اًمعؼد.

 اعمـوىمشي:

 كقىمش: سملن احلديٌ حمؿقل قمغم أطمد أمريـ:

 اًمقطء. أن قمؿر إكام هنوه قمـ -3

 .(2)أن هذه اًمصقرة حمؿقًمي قمغم اًمنمط اعمـوذم عمؼته اًمعؼد -2

 اًمؽمضمقح:

قمغم إدًمي،  ، واعمـوىمشوتوسمعد قمرض إىمقال ذم اعمًلخي، واًمتدًمقؾ هل

أن اًمراضمح هق اًمؼقل إول، وهق  -واهلل أقمؾؿ-واإلضموسموت قمؾقفو، يتٌلم 

حتف وومقف اًمؼقل سمجقاز اؿمؽماط ذط ًمقس مـ مؼته اًمعؼد وٓ مـ مصؾ

 مصؾحي ٕطمد اعمتعوىمديـ، وذًمؽ حو يليت:

 فمفقر أدًمتف وؾمالمتفو مـ اعمـوىمشي اًمؼوئؿي. -3

 مـوىمشي أدًمي اًمؼقل أظمر. -2

 

                                        
رضمف موًمؽ ذم يمتوب اًمٌققع، سموب مو يػعؾ ذم اًمقًمقدة إذا سمقعً واًمنمط ومقفو، طمديٌ ( أظم3)

(، وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق اًمصـعوين ذم مصـػف، 3/783(، مقـمل موًمؽ )2273رىمؿ )

(، مصـػ قمٌد اًمرزاق 33283يمتوب اًمٌققع، سموب اًمنمط ذم اًمٌقع، طمديٌ رىمؿ )

ع، سموب اًمنمط اًمذي يػًد (، وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى ذم يمتوب اًمٌقق7/45)

 (.4/437(، اًمًــ اًمؽؼمى )33728طمديٌ رىمؿ ) ،سموًمٌقع

 (.33/233( اكظر: اًمنمح اًمؽٌػم ٓسمـ ىمدامي )2)
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الٍوع الثالث

(1)
 : 

 اجتىاع طرطني يف عقد واحد )تعدد الظروط(

 

 اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ شمعدد اًمنموط قمغم ىمقًملم:

ذط ذم اًمٌقع، وهق مذهى قمدم ضمقاز اؿمؽماط أيمثر مـ  اًمؼقل إول:

 .(2)احلـوسمؾي

ايي قمـ أمحد، وضمقاز اؿمؽماط أيمثر مـ ذط ذم اًمٌقع، وهق ر اًمؼقل اًمثوين:

 .(3)، واسمـ اًمؼقؿ(1)اظمتورهو اسمـ شمقؿقي

 إدًمي:

 دًمقؾ أصحوب اًمؼقل إول:

 حيؾ ٓ»ىمول:  ☺أن اًمـٌل  ،هد  طمديٌ قمؿرو سمـ ؿمعقى قمـ أبقف قمـ ضَم 

 .(5()4)شسمقع ذم ذـمون وٓ وسمقع، ٌػ ؾَ ؾَم 

                                        
 مـ اًمنموط اعمختؾػ ومقفو. (0)

 (.33/226( اكظر: اًمنمح اًمؽٌػم ٓسمـ ىمدامي )2)

 (.27/63اكظر: جمؿقع اًمػتووى ٓسمـ شمقؿقي ) (1)

 (.3/3634ـ اًمؼقؿ )( اكظر: هتذيى اًمًــ ٓسم3)

داود ذم  ق(، وأب33/323( مًـد أمحد )5527احلديٌ رىمؿ ) ،( أظمرضمف أمحد ذم مًـده4)

ذم سموب ذم اًمرضمؾ يٌقع مو ًمقس قمـده، مـ يمتوب اًمٌقع، طمديٌ  -وهذا ًمػظف –اًمًــ 

(، وأظمرضمف سمـحقه اًمؽممذي ذم سموب مو ضموء ذم 1/271(، ؾمــ أيب داود )1433رىمؿ )

(، ؾمــ اًمؽممذي 3213قمـدك، مـ يمتوب اًمٌققع، احلديٌ رىمؿ ) يمراهقي سمقع مو ًمقس

(، واًمـًوئل سمـحقه ذم سموب ذـمون ذم سمقع، مـ يمتوب اًمٌققع، طمديٌ 2/425-426)

 (.6/133(، ؾمــ اًمـًوئل )3533رىمؿ )

 = ( هـوك أىمقال أظمرى ذم معـك احلديٌ، مـفو:5)
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 دًمقؾ أصحوب اًمؼقل اًمثوين:

قمـ  ☺سمؽالمف، ومـظػم هذا هنل اًمـٌل  ☺إومم أن يػن يمالم اًمـٌل  أنّ 

: ☺اًمٌقعتلم ذم سمقعي، وهذا اًمـفل حيؿؾ قمغم اًمـفل قمـ اًمرسمو، ًمؼقل اًمـٌل 

وٓ حيؿؾ معـك اًمٌقعتلم ذم  ،(3)شمـ سموع سمقعتلم ذم سمقعي ومؾف أويمًفام أو اًمرسمو»

اًمصػؼي اًمقاطمدة سمثؿـلم خمتؾػلم إمم أضمؾلم خمتؾػلم9 ٕن هذه اًمصقرة  سمقعي قمغم

 .(2)سمقعتلم إكام هل سمقعي واطمدة سمثؿـلم خمتؾػلم ٓ رسمو ومقفو، وٕهنو ٓ شمعدّ 

 اًمؽمضمقح:

وحيؿؾ اًمـفل ذم  ،أن اًمراضمح هق اًمؼقل اًمثوين -واهلل أقمؾؿ-إىمرب 

قـي، وقمؽًفو، وذًمؽ حو احلديٌ قمغم اًمنمـملم اعممديلم إمم اًمرسمو، وهل اًمعِ 

 يكم:

أن اًمنمـملم إن يموكو صحقحلم ومال ومرق ومقفام سملم أن يؽقكو ذـمًو واطمدًا  -3

 أو أيمثر مـ ذط، وإن يموكو وموؾمديـ يمذًمؽ.

 

                                        
اًمنمح اًمؽٌػم  ن، روي هذا قمـ أمحد. اكظر:ان وموؾمدواعمراد ذـم اًمؼقل اًمثوًمٌ:

(33/227.) 

د يمؾ ذـملم ذم اًمعؼد، وًمق يموكو مـ مصؾحتف، وهذا اًمؼقل روايي  اًمؼقل اًمراسمع: اعمرا

 (.33/227قمـ أمحد. اكظر: اًمنمح اًمؽٌػم )

ٌَ  اًمؼقل اخلومس: د سمف اًم أن يٌقعف ؿمقئًو إمم أضمؾلم سمؼقؿي ًمؽؾ  :ن ذم سمقعي، وصقرهتووعتقْ اعمرا

مـ أضمؾ سمؼقؿي ًمؽؾ مـفو، مثوًمف: أن يمضمر اعمـزل إمم ؿمفر أضمؾ، أو يمضمره ؿمقئًو إمم أيمثر 

سمؽذا وإمم ؿمفريـ سمؽذا، وهذا ىمقل احلـػقي، واحوًمؽقي، واًمشوومعقي. اكظر: اعمًٌقط 

(، شمٌقلم احلؼوئؼ ًمؾزيؾعل 4/347(، سمدائع اًمصـوئع ًمؾؽوؾموين )31/7ًمؾنظمز )

 (.8/166(، اعمجؿقع ذح اعمفذب ًمؾـقوي )1/383(، اعمدوكي )3/33)

 (.1351( ؾمــ أيب داود )3)

 (.3638 -3/3631( اكظر: هتذيى اًمًــ ٓسمـ اًمؼقؿ )2)
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أن اًمنمط إذا يمون مـ مصؾحي اًمعؼد ومفق ضموئز سموشمػوق وًمق شمعددت  -2

اًمنموط، ومال يصح أن حيؿؾ احلديٌ قمغم مطؾؼ اًمنموط طمتك مو يمون 

 اًمعؼد. مـ مصؾحي
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 الفصن الثالث

 الضوابط الظرعية لعقد اإلجارة

 

 أو ـيمعقّ  قملم مـ معؾقمي، مٌوطمي مـػعي قمغم هل: قمؼد (3)اإلضمورة

 .(2)معؾقم سمعقض ،معؾقم قمؿؾ أو معؾقمي، مدة اًمذمي، ذم مقصقومي

                                        
زه سموًمؽتوب، واًمًـي، واإلمجوع، ومؿـ اًمؽتوب ىمقًمف 3) ( قمؼد اإلضمورة ضموئز، وصمًٌ ضمقا

مو سمعٌ : »☺، وىمقل اًمـٌل [5]ؾمقرة اًمطالق: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ شمعومم: ﴿

كعؿ، يمـً أرقموهو قمغم ىمراريط »وأنً؟ ىمول:  :ومؼول أصحوسمفش. اهلل كٌقًو إٓ رقمك اًمغـؿ

يمتوب اإلضمورة، سموب رقمل اًمغـؿ قمغم ىمراريط، طمديٌ  ،أظمرضمف اًمٌخوريش. ٕهؾ مؽي

  .(1/77(، صحقح اًمٌخوري )2252رىمؿ )

ز اإلضمورة وىمول:  وأمجع أهؾ اًمعؾؿ ذم يمؾ قمٍم ويمؾ »وكؼؾ اسمـ ىمدامف اإلمجوع قمغم ضمقا

ز اإلضمورة، إٓ مو حيؽك قم ـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إصؿ أنف ىمول: ٓ جيقز مٍم قمغم ضمقا

ذًمؽ9 ٕنف همرر. يعـل أنف يعؼد قمغم مـوومع مل ختؾؼ، وهذا همؾط ٓ يؿـع اكعؼود اإلمجوع 

 (.4/243اعمغـل ) .شاًمذي ؾمٌؼ ذم إقمصور، وؾمور ذم إمصور

 (.4/281( طموؿمقي اًمروض اعمرسمع )2)

معؾقم، إمم مدة معؾقمي. شمٌقلم احلـػقي سمؼقهلؿ: قمؼد قمغم مـػعي معؾقمي، سمعقض  ووقمرومف

 (4/334احلؼوئؼ )

متؾقؽ مـوومع رء مٌوطمي، مدة معؾقمي. اًمنمح اًمؽٌػم ًمؾدردير  واحوًمؽقي: سملهن ووقمرومف

(3/2).  

ء، وموإلضمورة قمؼد قمغم  ودمدر اإلؿمورة إمم أن مـ احوًمؽقي مـ ومرق سملم اإلضمورة واًمؽرا

كوت ء قمؼد قمغم مـوومع اًمًػـ وا ،مـوومع أدمل ومو يـؼؾ ؾمقى اًمًػـ واحلققا ًمؽرا

كوت ومو إٓ أن هذا اًمتػريؼ ٓ يتجووز اإلـمالق،  .ٓ يـؼؾ يموٕرض واًمدور واحلققا

 (.4/178قمـدهؿ. اكظر: ) ةوملطمؽومفام واطمد

قمؼد قمغم مـػعي مؼصقدة معؾقمي ىموسمؾي ًمؾٌذل واإلسموطمي سمعقض  واًمشوومعقي: سملهن ووقمرومف

 (.1/317معؾقم. مغـل اعمحتوج )
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 وقمؼد اإلضمورة مـ قمؼقد اعمعووووت اعمًامة.

 ًملم ذم اجلؿؾي.وىمد اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم ًمزومف مـ قمدمف قمغم ىمق

قمؼد اإلضمورة قمؼد ٓزم، ًمقس ٕطمد مـ اًمطروملم ومًخف إٓ  اًمؼقل إول:

سمروو أظمر، مو مل يؽـ هـوك مقضمى ًمؾػًخ يمخقور اًمنمط أو اًمعقى 

 وكحقمهو.

 .(3)، واحلـوسمؾي(1)، واًمشوومعقي(2)، واحوًمؽقي(3)وهذا مذهى احلـػقي

 رف أن يػًخف.قمؼد اإلضمورة قمؼد ضموئز، حيؼ ٕي ـم اًمؼقل اًمثوين:

 .(4)وطمؽل هذا اًمؼقل قمـ ذيح

 إدًمي:

 أدًمي اًمؼقل إول:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول سملدًمي مـفو:

 .(5)﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ﴿قمؿقم ىمقًمف شمعومم:  اًمدًمقؾ إول:

                                        
(، ًمؽـفؿ ىموًمقا: جيقز ومًخفو سموًمعذر اًمطورئ، ىمول 3/233سمدائع اًمصـوئع )( اكظر: 3)

ؾمالمي اعمًتلضمر قمـ طمدوث قمقى سمف ُيؾ سموٓكتػوع » اًمؽوؾموين ذم سمقون ذوط اًمؾزوم:

ُيدمف  طمتك ًمق اؾمتلضمر قمٌداً  ،سمف ومنن طمدث سمف قمقى ُيؾ سموٓكتػوع سمف مل يٌؼ اًمعؼد ٓزموً 

رض اًمعٌد أو قمرضمً اًمداسمي أو اهندم سمعض سمـوء اًمدار يًؽـفو ومؿ أو داسمي يريمٌفو أو داراً 

سمخالف اًمٌقع إذا طمدث  ،وموعمًتلضمر سموخلقور إن ؿموء مه قمغم اإلضمورة وإن ؿموء ومًخ

 (.3/384سمدائع اًمصـوئع )ش. سموعمٌقع قمقى سمعد اًمؼٌض أنف ًمقس ًمؾؿشؽمي أن يرده

 (.3/33( اكظر: سمدايي اعمجتفد )2)

 .(4/218( اكظر: رووي اًمطوًمٌلم )1)

 (.3/21( اكظر: يمشوف اًمؼـوع )3)

 (.3/233( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )4)

 (.3( ؾمقرة احوئدة مـ أيي )5)
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وضمف اًمدًٓمي: أن مـ متوم اًمقوموء سموًمعؼد قمدم ومًخف سمعد متومف إٓ سمؿقضمى 

 ذقمل، واإلضمورة قمؼد ومقضمى اًمقوموء سمف.

أن اإلضمورة قمؼد معوووي يٌقع ومقفو اعممضمر اعمـوومع، ومؽوكً  اًمدًمقؾ اًمثوين:

 .(3)ٓزمي يموًمٌقع

أن اإلضمورة إسموطمي مـوومع ومؾؿ شمؽـ ٓزمي ىمقوؾمًو قمغم  دًمقؾ اًمؼقل اًمثوين:

 .(2)اًمعوريي

 اعمـوىمشي: 

يـوىمش سملن اًمؼقوس مع اًمػورق، ومنن اًمعوريي سمذل مـوومع اًمعلم سمال قمقض، 

 اعمعػم، سمخالف اإلضمورة ومنهنو قمؼد معوووي.مـ  ٌؾ وهل شمػضُّ 

 اًمؽمضمقح:

اًمراضمح هق مذهى مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ، وهق أن اإلضمورة قمؼد ٓزم، ًمؼقة 

 أدًمتفؿ، وضمقاهبؿ قمـ دًمقؾ اًمؼقل اًمثوين.

 واإلضمورة شمـؼًؿ قمدة أىمًوم سمعدة اقمتٌورات:

 اًمتؼًقؿ إول: سموقمتٌور اًمصحي واًمػًود.

ومقفو اًمنموط وإريمون، واكتػً  إضمورة صحقحي: وهل اًمتل شمقاومرت -3

 اعمقاكع.

ون، أو وضمد إضمورة وموؾمدة: وهل اًمتل ختؾػ ومقفو أطمد اًمنموط، أو إريم -2

  ومقفو موكع مـ اعمقاكع.

 وطمؽؿفو اًمػًود ومال يؽمشمى أثرهو قمؾقفو.

                                        
 (.3/33( اكظر: سمدايي اعمجتفد )3)

 (.3/233( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )2)
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 اًمتؼًقؿ اًمثوين: سموقمتٌور اؿمؽماط اًمزمـ وقمدمف.

 ؾمـي.أن شمؽقن اإلضمورة حمدودة سمؿدة، يملن يًتلضمر إرض مدة  -3

أن شمؽقن اإلضمورة حمدودة سمعؿؾ، يملن يطؾى مـ اًمعومؾ أن حيؿؾ ًمف  -2

 متوقمًو إمم مقوع معؾقم.

 اًمتؼًقؿ اًمثوًمٌ: سموقمتٌور حمؾ اًمعؼد.

 إضمورة قمغم قملم، معقـي أو قمغم قمؿؾ قمومؾ معلم. -3

 إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي. -2

وؾمـتـوول أطمؽوم إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي سمٌمء مـ اًمتػصقؾ، حتً 

 ًمتوًمقي:اًمـؼوط ا

 أواًل: تعزيف اإلجارة املوصوفة يف الذمة:

قمؼد قمغم مـوومع مًتؼٌؾقي مٌوطمي معؾقمي همػم معقـي اًمعلم اعمًتقرم مـفو هل 

 .(3)اعمـػعي

 ثاىيًا: حله إجارة املوصوف يف الذمة:

 اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي قمغم ىمقًملم:

، (2)وهق مذهى احلـػقي اًمذمي. ضمقاز إضمورة اعمقصقف ذم اًمؼقل إول:

                                        
(، مغـل اعمحتوج 3/65(، مـفوج اًمطوًمٌلم )32/383( اكظر: اًمنمح اًمؽٌػم ًمؾراومعل )3)

ج اًم2/111) (، مطوًمى 1/58(، طموؿمقي ىمؾققيب وقمؿػمة )3/276قهوج )(، اًمنا

 (.1/531أوزم اًمـفك )

وإىمرب  ،هـوك اوطراب ذم حترير مذهى احلـػقي .(3/221( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )2)

ز إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي، ىمول اًمؽوؾموين:  وإن يموكً اإلضمورة قمغم »أن مذهٌفؿ ضمقا

وقمغم اعمماضمر أن  ،فو ومامشمً ٓ شمٌطؾ اإلضمورةدواب سمغػم أقمقوهنو ومًؾؿ إًمقف دواب ومؼٌض

 =ٕن اًمداسمي إذا مل شمؽـ معقـي وموًمعؼد يؼع  9ٕنف هؾؽ مو مل يؼع قمؾقف اًمعؼد 9يلتقف سمغػم ذًمؽ
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 .(1)، واحلـوسمؾي(2)، واًمشوومعقي(3)واحوًمؽقي

  قمدم ضمقاز إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي. اًمؼقل اًمثوين:

 .(3)وهذا اًمؼقل يػفؿ مـ يمالم سمعض احلـػقي

 إدًمي:

 أدًمي اًمؼقل إول:

 اؾمتدًمقا سملن إضمورة اًمعلم اعمقصقومي ذم اًمذمي مـ سموب اًمًؾؿ ذم اعمـوومع.

ف ومنن ضمقاز إضمورة مـوومع إقمقون اعمقصقومي ذم اًمذمي مـقط سمتقومر وقمؾق

 ، ومـ هذه اًمنموط:(4)ذوط اًمًؾؿ ومقفو يمام كص قمغم ذًمؽ اًمػؼفوء

 أن شمؽقن اًمعلم اعممضمرة ممو يـضٌط سموًمقصػ. -3

 وصػ اًمعلم اعممضمرة وصػًو يـػل اجلفوًمي واًمغرر. -2

ف ذم اعمًلخي شمعجقؾ شمًؾقؿ إضمرة، قمغم ظمالف سمقـفؿ ذم هذا اًمنمط سمقوك -1

 اًمتوًمقي.

                                        
ومنذا هؾؽ سمؼل مو  ،وإكام شمًؾؿ اًمعلم ًمقؼقؿ مـوومعفو مؼوم مو ذم ذمتف ،قمغم مـوومع ذم اًمذمي

يمركو اظمتالف إؿمورة اًمروايوت ذم اًمدار ذم اًمذمي سمحوًمف ومؽون قمؾقف أن يعلم همػمهو وىمد ذ

أن اإلضمورة شمـػًخ أو  ،إذا اهندم يمؾفو أو اكؼطع احوء قمـ اًمرطمك أو اًمنمب مـ إرض

 ش.يثًٌ طمؼ اًمػًخ ومقام شمؼدم

 (.3/1( اكظر: طموؿمقي اًمدؾمقىمل )3)

 (.63-1/58( اكظر: طموؿمقي ىمؾققيب وقمؿػمة )2)

 (.1/435( اكظر: يمشوف اًمؼـوع )1)

 (.338ي إطمؽوم اًمعدًمقي احودة )( اكظر: جمؾ3)

( ومطوًمى أوزم 1/58(، وطموؿمقي ىمؾققيب وقمؿػمة )4/336كظر: اعمـتؼك ًمؾٌوضمل )ا( 4)

 .(358) (، وصؽقك اإلضمورة حلومد مػمة ص1/531اًمـفك ًمؾرطمقٌوين )



 

57 

 أدًمي اًمؼقل اًمثوين:

ٕن احول مو يؿؽـ ادظموره  9أن اعمـوومع ٓ شمعتؼم أمقآً  اًمدًمقؾ إول:

وقمغم ذًمؽ ومال  ،واعمـوومع ًمقًً سمامل متؼقم يثًٌ ذم اًمذمي ،ًمقىمً احلوضمي

 .(3)دمقز اإلضمورة اعمقصقومي ذم اًمذمي

 اعمـوىمشي:

سمؾ اعمـوومع أمقال شمصح اعمعوووي  ،ؿ سملن اعمـوومع ٓ شمعتؼم أمقآً ٓ يًؾّ 

سمؾ إكف يصح إىمراض  ،مـػعي شمعؾقؿ اًمؼرآن صداىموً  ☺ومؼد ضمعؾ اًمـٌل  ،قمؾقفو

 ومقثًٌ ذم اًمذمي.  (2)اعمـػعي

مثؾ أن حيصد معف  ،جيقز ىمرض اعمـوومع»: (1)ضموء ذم آظمتقورات اًمػؼفقي

 .شأو يًؽـ دارًا ًمقًؽـ أظمر سمدهلو ،يقمًو وحيصد معف أظمر يقموً 

، (3)أّن مـ ذوط صحي قمؼد اإلضمورة يمقن اعممضمر معّقـوً  اًمدًمقؾ اًمثوين:

وقمؾقف ومال جيقز ورود اًمعؼد قمغم مـػعي مقصقومي ذم اًمذمي همػم متعؾؼي سمذات 

 معقـي.

  اعمـوىمشي:

يـوىمش سملن هذا آؿمؽماط حيتوج إمم دًمقؾ، وهق يـوذم أن إصؾ ذم اًمعؼقد 

 احوًمقي احلؾ واإلسموطمي.

 اًمؽمضمقح:

ضمقاز اإلضمورة اعمقصقومي ذم اًمذمي إذا شمؿ وصػ  -واهلل أقمؾؿ-ضمح اًمرا 

 اعمـوومع اعمعؼقد قمؾقفو ذم اًمعؼد وصػًو دىمقؼًو يـضٌط سمف اعمعؼقد قمؾقف.

                                        
 (.4/312(، وشمٌقلم احلؼوئؼ ًمؾزيؾعل )4/263كظر: اعمًٌقط ًمؾنظمز )ا( 3)

 .(221)رض ًمؾعؿراين ص كظر: اعمـػعي ذم اًمؼا( 2)

 .(313) ( ٓسمـ شمقؿقي اظمتورهو اًمٌعكم ص1)

 (.3/75( )338كظر: جمؾي إطمؽوم اًمعدًمقي مودة )ا( 3)
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 : وقت تشليه األجزة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة:ثالجاًّ

 اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم وىمً شمًؾقؿ إضمرة ذم اإلضمورة اعمقصقومي ذم اًمذمي قمغم

 قال هل:صمالصمي أىم

جيى شمًؾقؿ إضمرة قمـد اًمعؼد أو ىمريًٌو مـف إمم يقملم أو  اًمؼقل إول:

  .صمالصمي أجوم يموحلول ذم اًمًؾؿ

خلروضمف  9، ويًتثـك اًمنموع ذم اؾمتقػوء اعمـػعي(3)وهق مذهى احوًمؽقي

 يـ.يـ سموًمد  قمـ صقرة اًمد  

ة اإلضمورؾمقاء قمؼدت  جيى شمًؾقؿ إضمرة ذم جمؾس اًمعؼد،اًمؼقل اًمثوين: 

  .ومنن شمػرىمو ىمٌؾ اًمؼٌض سمطؾً اإلضمورة، سمؾػظ اإلضمورة أو اًمًؾؿ

 .(1)قمـد احلـوسمؾي، وىمقل (2)وهق مذهى اًمشوومعقي

جيى شمًؾقؿ إضمرة ذم جمؾس اًمعؼد إن قُمؼدت سمؾػظ اًمًؾؿ اًمؼقل اًمثوًمٌ: 

  نن قمؼدت سمغػم ذًمؽ مل جيى اًمتعجقؾ.أو اًمًؾػ، وم

 . (4)، ووضمف قمـد اًمشوومعقي(3)وهق مذهى احلـوسمؾي

  أدًمي إىمقال:

 دًمقؾ اًمؼقل إول: 

ومـ ذط إضمورة اًمذمي أن يعجؾ اًمـؼد »: -رمحف اهلل  -ىمول اسمـ رؿمد 

                                        
 (.3/3(، طموؿمقي اًمدؾمقىمل )2/231(، مـح اجلؾقؾ )6/1( اخلرر قمغم ظمؾقؾ )3)

(، وهنويي 3/335(، واعمفذب )4/365(، ورووي اًمطوًمٌلم )32/234( ومتح اًمعزيز )2)

 .(3/285(، يمػويي إظمقور )3/237وج )اعمحت

 (.2/133( اًمؽوذم )1)

 (.2/153( ذح مـتفك اإلرادات )3)

 (.114-6/113(، اًمٌقون ًمؾعؿراين )4/363( رووي اًمطوًمٌلم )4)
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سمقع  قمـ ☺هنك اًمـٌل »وىمد  ،(3)شيـسموًمد   يـًمقخرج مـ اًمد   9قمـد موًمؽ

 .(2)شاًمؽوًمئ سموًمؽوًمئ

 وضمف اًمدًٓمي:

قمؾقف ذم  يـ، وأمجع اًمعؾامءيـ سموًمد  أن احلديٌ ورد سموًمـفل قمـ سمقع اًمد  

اجلؿؾي، واعمـػعي ذم اًمذمي مل شمًتقف، وإضمرة مل شمًتقف يمذًمؽ، ومؽون ومقف 

 ومؽون داظماًل ذم اًمـفل اًمًوسمؼ. ،مـ اًمطروملم اّم مل يًتؾؿ أي  ًمـ ،(1)شمعؿػم اًمذمتلم

 دًمقؾ اًمؼقل اًمثوين:

وقمغم  ،، ومال شمصح إٓ قمغم وضمف اًمًؾؿ(3) ذم اعمـوومع ؿٌ إضمورة اًمذمي ؾمؾَ أن 

 يـ. يـ سموًمد  ذم دًمقؾ اًمؼقل إول اًمًوسمؼ ذم اًمـفل قمـ سمقع اًمد   ذًمؽ ومفق داظمؾ

 وسمقون ذًمؽ:

ٕن هذه اإلضمورة 9 ممضمؾيذم هذه اإلضمورة ٓ جيقز أن شمؽقن إضمرة أنف 

ً  ذم معـك اعمًؾَ  9 سمؾ يشؽمط ؿ ٓ يصح أن يؽقن ممضمالً ؾَ ؿ ومقف، ورأس مول اًم

 ومقف شمًؾقؿ اًمثؿـ ذم جمؾس اًمعؼد.

 

                                        
 (.2/227( سمدايي اعمجتفد )3)

(، وىمول: هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط مًؾؿ، 2132( أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمًتدرك )2)

(، واحلديٌ وعػف اسمـ 3751وأظمرضمف اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمصغرى )وواومؼف اًمذهٌل، 

ذم وعقػ اجلومع. وىمول  (5353): سمرىمؿ وإًمٌوين ،(381) صطمجر ذم سمؾقغ اعمرام 

(، واًمشقيموين ذم 1/34(، واًمصـعوين ذم ؾمٌؾ اًمًالم )1/25احلوومظ ذم اًمتؾخقص )

صحقح، وًمؽـ  ىمول أمحد: ًمقس ذم هذا طمديٌ»(، ىموًمقا: 2/243اًمدراري اعمضقي )

 ش.إمجوع اًمـوس قمغم أنف ٓ جيقز سمقع ديـ سمديـ

 (.3/1( اًمنمح اًمؽٌػم ًمؾدردير )1)

 (.5/325(، طموؿمقي اجلؿؾ قمغم اعمـفٍ )4/335( طمقار حتػي اعمحتوج )3)
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 وًمٌ:دًمقؾ اًمؼقل اًمث

أهنو إن يموكً سمؾػظ اًمًؾؿ، ومقشؽمط ومقفو شمًؾقؿ إضمرة قمـد اًمعؼد، وإن مل 

وإصؾ  ،(3)9 ٕهنو ًمقًً ؾمؾاًم طمقـئذٍ ال يؾزم ومقفو ذـمفشمؽـ سمؾػظف، وم

 .(2)واعمعـك شموسمع هلو ،اقمتٌور اًمصقغي9 ٕهنو إصؾ

 ح:قضمؽماًم

 9تقمدم ضمقاز شملضمقؾ اًمعقولم ذم قمؼقد اعمعوووو -واهلل أقمؾؿ-اًمراضمح 

ًمؽـ يًتثـك مـ ذًمؽ اًمعؼقد اًمتل قمـ سمقع اًمؽوًمئ سموًمؽوًمئ،  ☺ًمـفل اًمـٌل 

أو ممو جيتؿع ومقف قمؿؾ وهمػمه وكظر ومقف إمم  ،يمون اعمعؼقد قمؾقف ومقفو قمؿؾ

سمنمط أٓ يمدي  ،وذًمؽ ذم طمول شمعؾؼً ومقف طموضموت قمؿقم اًمـوس ،اًمعؿؾ

ن احلوضمي شملضمقؾ اًمعقولم ومقفو إمم رسمو أو همرر أو رضر سملطمد ـمرذم اًمعؼد9 ٕ

 .اًمعومي شمـزل مـزًمي اًميورة

ومؼد ىمرر جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمتوسمع  (1)كظػم ذًمؽ قمؼد آؾمتصـوع

  از شملضمقؾ اًمثؿـ ذم قمؼد آؾمتصـوع.عمـظؿي اعمممتر اإلؾمالمل ضمق

عمجؿع ضمقاز شملضمقؾ اًمثؿـ ومقف ومؼد ىمرر ا (3)ومـ ذًمؽ قمؼد اعمؼووًمي

، وذم مجقع (4)ؾعي شمتطؾى صـوقميوقمؼد اًمتقريد إذا يمون حمؾ اًمعؼد ؾم يمذًمؽ.

                                        
 (.2/153( ذح مـتفك اإلرادات )3)

 (.2/332( اعمـثقر ذم اًمؼقاقمد )2)

ر اعمجؿع ذم ( هق: قمؼد وارد قمغم اًمعؿؾ واًمعلم ذم اًمذم1) ي، وضموء اًمتعريػ واحلؽؿ ذم ىمرا

ـه، 3332ذي اًمؼعدة  32-6دورة مممتره اًمًوسمع سمجدة ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي مـ 

 (.2/221اًمعدد اًمًوسمع )

( هق: قمؼد يتعفد أطمد ـمرومقف سمؿؼتضوه سملن يصـع ؿمقئو أو يمدي قمؿال مؼوسمؾ سمدل يتعفد سمف 3)

ر اعمجؿع رىمؿ )اًمطرف أظمر، واًمتعريػ واحلؽؿ ذم ىم ( ذم دورشمف 33/3( )328را

سمعي قمنمة سموًمدوطمي )دوًمي ىمطر( ذم اًمػؽمة مـ   ـه. 3321ذو اًمؼعدة  31إمم  7اًمرا

 =معؾقمي، ممضمؾي، سمصػي دوريي،  ( هق: قمؼد يتعفد سمؿؼتضوه ـمرف أول سملن يًؾؿ ؾمؾعوً 4)
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 ومقف إمم اًمعؿؾ. رَ ظِ ٕن اًمعؼد كُ  9هذه إطمقال ضموز شملضمقؾ اًمٌدًملم

ويؿؽـ أن كضقػ هـو يمذًمؽ أنف ذم قمؼد إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي إذا 

يموكً اعمـػعي مؼقدة سملقمقون معقـي ومنكف جيقز شملضمقؾ اًمعقض قمغم ٓقمتٌور آظمر 

 . أهنو مؼقدة سملمالك اعممضمر ومي إٓوهق أن اًمعلم و إن يموكً مقصق

 أركان عكد اإلجارة هي:

 اًمصقغي )اإلجيوب واًمؼٌقل(. -3

 اًمعوىمدان )اعمًتلضمر واعممضمر(. -2

 اعمعؼقد قمؾقف )اعمـػعي و إضمرة(. -1

 شزوط عكد اإلجارة:

 أوًٓ: ذوط اًمصقغي.

أن يقاومؼ اإلجيوب اًمؼٌقل، وذًمؽ سملن يؼٌؾ اعممضمر أن يمضمر ؾمؾعتف سملضمرة  -3

مثوًمف أن  كػس اعمـػعي.عمًتلضمر اًمعؼد سمـػس اًمؼقؿي، ومعقـي، ويؼٌؾ ا

ً سملخػ، ومقؼقل اعمًتلضمر ىمٌؾً، أمو ًمق  يؼقل ًمف: أضمرشمؽ ؾمقوريت ؿمفرا

ً سملخػ، ومؼول ىمٌؾً سمًتامئي مل يصح اًمعؼد، أو ىمول  أضمره ؾمقورشمف ؿمفرا

 ًُ  .(3)ؿمفريـ سملخػ مل يـعؼد اًمعؼد ىمٌؾ

ف طمؽؿف، ومنن مل يؼؽمن ًم اىمؽمان اإلجيوب سموًمؼٌقل ذم جمؾس اًمعؼد، أو مو -2

سملن شمٌوـمل اًمؼٌقل قمـ اإلجيوب مل يصح اًمعؼد، أو يمون ذًمؽ ذم جمؾًلم مل 

                                        
  .ظمالل ومؽمة معقـي، ًمطرف آظمر، مؼوسمؾ مٌؾغ معلم ممضمؾ يمؾف أو سمعضف

ر اعمجؿع ذم دورشمف اًمثوكقي قمنمة سموًمريوض ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي  واًمتعريػ واحلؽؿ ذم ىمرا

ر رىمؿ )3323مجودى أظمرة  24اًمًعقديي، مـ   (.3/32( )336ـه، ىمرا

(، رووي اًمطوًمٌلم 5-1/4(، سمؾغي اًمًوًمؽ ًمؾصووي )4/315( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )3)

 (.336-1/335(، يمشوف اًمؼـوع )1/133)
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 يصح يمذًمؽ.

ويعتؼم يمذًمؽ أٓ يصدر قمـ واطمد مـ اًمعوىمديـ مو يدل قمغم اإلقمراض 

 قمـ اًمعؼد يملن يرضمع اعمقضمى قمـ إجيوسمف، أو اًمؼوسمؾ قمـ ىمٌقًمف ىمٌؾ متوم اًمعؼد.

مـ اًمعوىمديـ مو ُيؾ سملهؾقتف، يملن يػؼد  مـ اعمتعلم أٓ يعرض ٕي واطمد

قمؼؾف أو يؿقت ىمٌؾ اًمؼٌقل، ٕن اًمؼٌقل إذا صدر طمقـئٍذ مل يقاومؼ حمؾف، ومل 

 .(3) يالِق إجيوسموً 

 صموكقًو: ذوط اًمعوىمديـ.

اًمعوىمدان ذم قمؼد اإلضمورة مهو اعممضمر واعمًتلضمر، يصدر مـ أطمدمهو 

ضمورة مـ ذوط ذم اإلجيوب ومـ أظمر اًمؼٌقل، وٓ سمد ًمصحي قمؼد اإل

اًمعوىمديـ، اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم سمعضفو، واظمتؾػقا ذم سمعضفو أظمر. وهذا سمقون 

 هذه اًمنموط.

  :إهؾقي -3

ء  قجى ًمصحي قمؼد اإلضمورة أن يؽقن يمؾ  وم مـ اًمعوىمديـ أهاًل إلضمرا

اًمعؼد سملن يؽقن قموىماًل ممقزاً، ٕن همػم اعمؿقز واعمجـقن ٓ إرادة هلؿ يـشئقن هبو 

 .(2)اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم هذا اًمنمطاًمعؼد، وىمد 

  هؾ مـ ذط إهؾقي اًمٌؾقغ واًمرؿمد.ًمؽـ اظمتؾػقا 

 أمو اًمٌؾقغ، ومؼد اظمتؾػ اًمػؼفوء ومقف قمغم أىمقال هذا سمقوهنو.

 مطؾؼًو. كوومذٌ  قمؼد اًمصٌل قمؼدٌ  أنّ  اًمؼقل إول:

                                        
(، رووي اًمطوًمٌلم ًمؾـقوي 1/376(، سمدايي اعمجتفد )4/316اًمصـوئع ) ( اكظر: سمدائع3)

 (.336-1/335(، يمشوف اًمؼـوع )1/133)

 (،2/112(، مغـل اعمحتوج )1/4) (، طموؿمقي اًمدؾمقىمل3/365) سمدائع اًمصـوئع ( اكظر:2)

 (.1/343يمشوف اًمؼـوع )
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، وهل روايي همػم مشفقرة ذم مذهى (3)ذهى إمم هذا سمعض احوًمؽقي

 .(2)أمحد

 قمؼد اًمصٌل ًمإلضمورة قمؼد صحقح مقىمقف قمغم إذن وًمقف.ين: اًمؼقل اًمثو

، واعمذهى (3)، واعمشفقر مـ مذهى احوًمؽقي(1)وهذا مذهى احلـػقي

 .(4)قمـد احلـوسمؾي

 قمؼد اًمصٌل ًمإلضمورة همػم صحقح مطؾؼًو. اًمؼقل اًمثوًمٌ:

 .(6)، وروايي ذم مذهى أمحد(5)وهذا مذهى اًمشوومعقي

 اًمراضمح:

اًمؼقل اًمثوين، وهق أن قمؼد اًمصٌل اعمؿقز ضموئز هق  -واهلل أقمؾؿ –اًمراضمح 

 مقىمقف قمغم إذن وًمقف، ًمألدًمي اًمتوًمقي:

ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ﴿ىمقًمف شمعومم:  -3

 .(7)﴾ۇئ  ۇئۆئ  

وٓ يتؿ ذًمؽ إٓ سموًمًامح ًمف  ،ووضمف اًمدًٓمي: أن اهلل أمر سمومتحون اًمقتومك

ًء، واًمٌوًمغ  ٓ يًؿك يتقاًم، ومظفر ضمقاز شمٍمومف سموًمتٍمف ذم احول سمقعًو وذا

 سموحول سمنذن وًمقف.
                                        

 (.1/283( اكظر: طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽٌػم )3)

 (.3/256كصوف ًمؾؿرداوي )( اكظر: اإل2)

 (.6/363( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )1)

 (.1/283( اكظر: طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽٌػم )3)

 (.1/343( اكظر: يمشوف اًمؼـوع )4)

 (.8/344( اكظر: اعمجؿقع ذح اعمفذب )5)

 (.3/256( اكظر: اإلكصوف ًمؾؿرداوي )6)

 (.5( ؾمقرة اًمـًوء مـ أيي )7)
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حمتوج إمم اًمتٍمف ذم احول ذم صغره  ،ام  يٌؾغـٕن اًمصٌل واعمراهؼ اًمذي ًم -2

ء ىمٌؾ سمؾقهمف.  ًمتدسمػم ؿممون كػًف، وًمقعتود اًمٌقع واًمنما

، (3)معتؼم قمـد مجفقر اًمػؼفوء مـ احوًمؽقيوأمو اًمرؿمد، ومفق ذط 

احلـػقي ذًمؽ ذـمًو ًمصحي قمؼد  ، ومل يعتؼم(1)ؾي، واحلـوسم(2)واًمشوومعقي

 .(3)اإلضمورة

ؿْمُد  ومـ اشمصػ سمف  ،(4)هق طمًـ اًمتٍمف ذم احول وقمدم اًمًػف ومقفواًمرُّ

ر ذم موًمف ويـػؼف ذم همػم مو وقمؽس اًمرؿمقد اًمًػقف اًمذي يٌذ   سمف ومفق رؿمقد،

يـػعف، وٓ حيًـ شمدسمػمه، ومؿـ يمون ؾمػقفًو مل يصح قمؼده إٓ سمنضموزة وًمقف، 

 هذا مو يًؿقف سمعض اًمػؼفوء احلجر عمصؾحي اًمـػس.و

ديـ همػم راٍض يملن يؽره قمغم وقمؽًف أن يؽقن أطمد اًمعوىم :اًمؽمايض -2

  اًمعؼد.

، واؾمتدًمقا (5)وىمد اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم أن اًمروو مـ ذوط قمؼد اإلضمورة

 مـفو: ،سملدًمي

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ىمقًمف شمعومم:  -3

  .(6)﴾ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 ضمف اًمدًٓمي: أن اهلل ضمعؾ مـ ذط صحي اًمتجورة اًمروو، واإلضمورةوو

                                        
 (.2/333يمف اًمدواين قمغم رؾموًمي اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين )( اكظر: اًمػقا 3)

 (.8/336( اكظر: اعمجؿقع ذح اعمفذب )2)

 (.1/343( اكظر: يمشوف اًمؼـوع )1)

 (.4/383(، و شمٌقلم احلؼوئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ )3/365( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )3)

 (.3/111( اكظر: طموؿمقي اًمروض اعمرسمع ٓسمـ ىموؾمؿ )4)

(، اعمجؿقع ذح 5-1/1(، اًمنمح اًمؽٌػم ًمؾدردير )3/368ئع اًمصـوئع )( اكظر: سمدا5)

 (.1/338(، يمشوف اًمؼـوع )8/347اعمفذب )

 (.28( ؾمقرة اًمـًوء، مـ أيي )6)
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 .(3)يمذًمؽ واإلضمورة سموحول احول شمٌودل اًمتجورة ٕن دمورة9

 امرئ مول حيؾ ٓ»ىمول:  ☺طمديٌ أيب طمرة اًمرىمور قمـ قمؿف أن اًمـٌل  -2

 .(2)شمـف كػس سمطقى إٓ

 اًمٌقع إكام: »☺ اهلل رؾمقل ىمول: ىمول ◙طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري  -1

 .(1)ششمراض ـقم

 .وضمف اًمدًٓمي: أن اإلضمورة سمقع مـوومع، ومدظمؾً ذم اًمٌقع اًمقارد ذم احلديٌ

 :مؾؽ اعمـػعي، أو اإلذن سموًمتٍمف ومقفو -1

، وذًمؽ سملن يؽقن اعممضمر موًمؽًو ًمؾؿـػعي أو (3)وهذا سموشمػوق اًمػؼفوء

 ملذوكًو ًمف سموًمتٍمف ومقفو يمقيمقؾ احوًمؽ أو وًمقف.

ٓ شمٌع مو »: ◙قؿ سمـ طمزامحلؽ ☺ودًمقؾ هذا اًمنمط ىمقل اًمـٌل 

 .(4)شًمقس قمـدك

                                        
 (.3/368( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )3)

(، ىمول إًمٌوين ذم إرواء 13/288(، مًـد أمحد )23584طمديٌ رىمؿ ) ،( أظمرضمف أمحد2)

 حقح.(: ص4/268اًمغؾقؾ)

(، ؾمــ اسمـ موضمف 2374( أظمرضمف اسمـ موضمف، سموب سمقع اخلقور، طمديٌ رىمؿ )1)

 (: صحقح.4/374(، وىمول إًمٌوين ذم صحقح ووعقػ ؾمــ اسمـ موضمف)2/616)

(، هنويي 37-4/36(، ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر )3/366( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )3)

 (.5/13داوي )(، اإلكصوف ًمؾؿر331-1/332اعمحتوج إمم ذح اعمـفوج )

يمتوب ذم داود  ق(، و أب23/24(، مًـد أمحد )34133طمديٌ رىمؿ ) ،( أظمرضمف أمحد4)

(، ؾمــ أيب داود 1431اًمٌققع، سموب ذم اًمرضمؾ يٌقع مو ًمقس قمـده، طمديٌ رىمؿ )

هقي سمقع مو ًمقس قمـدك، ذم (، واًمؽممذي 1/271) أبقاب اًمٌققع، سموب مو ضموء ذم يمرا

يمتوب اًمٌققع، سمقع مو ذم (، واًمـًوئل 1/425)(، ؾمــ اًمؽممذي 3212طمديٌ رىمؿ )

ذم (، واسمـ موضمف 5/278(، ؾمــ اًمـًوئل )3531ًمقس قمـد اًمٌوئع، طمديٌ رىمؿ )

 =يمتوب اًمتجورات، سموب اًمـفل قمـ سمقع مو ًمقس قمـدك، وقمـ رسمح مو مل يضؿـ، طمديٌ 
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ووضمف اًمدًٓمي: أن اإلضمورة سمقع مـوومع ومال جيقز أن يٌقع اعمـػعي مو مل يؽـ 

 موًمؽًو هلو، واًمقيمقؾ ًمف طمؽؿ إصقؾ.

 صموًمثًو: ذوط اعمعؼقد قمؾقف.

 اعمـػعي، وإضمرة. ،اعمعؼقد قمؾقف ذم قمؼد اإلضمورة

 ذوط اعمـػعي:

 د اإلضمورة ذوـمًو، مـفو:ذيمر اًمػؼفوء ًمؾؿـػعي ذم قمؼ

 :أن شمؽقن اعمـػعي معؾقمي قمؾامً يدومع اجلفوًمي اعممديي إمم اًمـزاع -3

وشمعؾؿ اًمعلم اًمتل  -مو مل شمؽـ حمددة سموًمعؿؾ–وذًمؽ سملن شمعؾؿ مدهتو 

 ؾمتًتقرم مـفو اعمـػعي، وهؽذا.

 و إدًمي قمغم اؿمؽماط اًمعؾؿ سموعمـػعي ذم قمؼد اإلضمورة يمثػمة، مـفو:

 اؾمتئجور قمـ هنك» ☺ اًمـٌل أن ◙دري طمديٌ أيب ؾمعقد اخل (3

 .(3)شأضمره ًمف يٌلم طمتك إضمػم

 .(2)شهنك قمـ اًمغرر» ☺أن اًمـٌل  ◙طمديٌ أيب هريرة  (2

 وضمف اًمدًٓمي: 

 قمـف. ☺أن قمدم سمقون اعمـػعي يػيض إمم اًمغرر، وىمد هنك اًمـٌل 

                                        
(، وىمول إًمٌوين: صحقح. اكظر: صحقح 2/616(، ؾمــ اسمـ موضمف )2376رىمؿ )

 (.1/212ؽممذي )ووعقػ ؾمــ اًم

(، ىمول إًمٌوين: 37/335(، مًـد أمحد )33454طمديٌ رىمؿ ) ،( أظمرضمف أمحد3)

 (.4/133وعقػ. اكظر: إرواء اًمغؾقؾ )

يمتوب اًمٌققع، سموب سمطالن سمقع احلصوة واًمٌقع اًمذي ومقف همرر، طمديٌ رىمؿ  ،( رواه مًؾؿ2)

 (.1/3341(، صحقح مًؾؿ )3431)
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أن قمدم سمقون اعمـػعي سمقوكًو يموماًل، ىمد يمدي إمم اًمـزاع واًمشؼوق وهق ممو  (1

 اًمنميعي سمدومعف.ضموءت 

  :أن شمؽقن اعمـػعي ذات ىمقؿي مؼصقدة يؿؽـ اؾمتقػوؤهو -2

ومؾؿ  ،ومنذا يموكً اعمـػعي وموىمدة حوًمقتفو مل يؿؽـ اؾمتقػوء مـػعي مٌوطمي مـفو

 يصح اًمعؼد.

أن شمؽقن ممو يؼصده اًمـوس سمعؼد اإلضمورة،  :اًمضوسمط ذم يمقهنو مؼصقدةو

 .(3)روموً وجيري شمعومؾفؿ هبو قمُ 

 :(2)سملدًمي مـفوواؾمتدل هلذا اًمنمط 

فام معؼقد قمؾقف ذم قمؼد معوووي، ومؾام اًمؼقوس قمغم اًمٌقع، سمجومع أن يمؾق (3

 يموكً اعمـػعي يمذًمؽ. يمون مـ ذط اعمٌقع أن يؽقن متؼقمًو مؼصقداً 

أن اإلضمورة إكام ذقمً حلوضمي اًمـوس، وٓ طموضمي ومقام ٓ يؼصده اًمـوس  (2

 هبذا اًمعؼد.

 :مٌوطمي اًمـػع مـ همػم طموضمي أن شمؽقن اعمـػعي -1

ومال جيقز أن يمضمر مو يـتػع سمف ذم حمرم، يملن يمضمر ؾمؽقـًو عمـ يؼتؾ هبو، أو 

، وٕن يمضمر آٓت معوزف، وذًمؽ ٕن اعمـػعي اعمحرمي همػم متؼقمي ذقموً 

 .(1)﴾ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ﴿ًمؼقًمف شمعومم:  اًمتعوون قمغم اعمحرم حمرم9

  

                                        
(، رووي 6/23ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر ) (،3/382( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )3)

 (.1/448(، يمشوف اًمؼـوع )4/366اًمطوًمٌلم )

 .(336-335)( اكظر: صؽقك اإلضمورة، طمومد سمـ طمًـ مػمه، ص 2)

 (.2( ؾمقرة احوئدة، مـ أيي )1)
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 رة ممو يٌؼك سمعد اؾمتقػوء اعمـػعي:أن شمؽقن اًمعلم اعممضم -3

، ومال يصح اؾمتئجور (3)د اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم هذا اًمنمط ذم اجلؿؾيوىم

اًمطعوم ٕيمؾف، واًمنماب ًمنمسمف، وذًمؽ ٕن اًمعؼد ىمد ادمف إمم اعمـػعي وجيى 

قمغم اعمًتلضمر أن يعقد اًمعلم سمعد اؾمتقػوء اعمـػعي اعمعؼقد قمؾقفو، ومنذا مل شمٌؼ 

 اًمعلم يؽقن اعمًتلضمر ىمد أتؾػ مو مل يتـووًمف اًمعؼد.

  :(2)قن اعمـػعي مؼدورًا قمغم شمًؾقؿفو طمؼقؼيأن شمؽ -4

قمغم ذًمؽ ٓ يصح أن يًتلضمر ؾمقورة منوىمي، وؾمٌى اعمـع مـ شملضمػم مو 

ذم اؾمتقػوء اعمـػعي همررًا، ومؼد يؼدر اعممضمر قمغم  ٓ يؼدر قمغم شمًؾقؿف أنّ 

، وٕن ذم ذًمؽ (1)شقمـ اًمغرر ☺هنك اًمـٌل »شمًؾقؿفو وىمد ٓ يؼدر، وىمد 

 اًمشؼوق.ومتحًو ًمٌوب اًمـزاع و

ويؾحؼ سمذًمؽ مو ٓ يؼدر قمغم شمًؾقؿف ذقمًو، مثوًمف: أن يًتلضمر طموئضًو 

ًمتـظقػ اعمًجد9 ٕن مو ٓ يؼدر قمغم شمًؾقؿف ذقمًو ومنن مؼصقد اًمشورع 

 إًمغوؤه، وٓ يؽقن ذًمؽ سموقمتٌوره ذم اإلضمورة.

 :اًمؼرسمي أهؾ مـ يؽقن أن أٓ شمؽقن اعمـػعي ممو ُيتص وموقمؾف -5

 هذه اعمًلخي قمغم ىمقًملم ذم اجلؿؾي:وىمد اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم 

ٓ جيقز أظمذ إضمرة قمغم أي قمؿؾ ُيتص وموقمؾف أن يؽقن  اًمؼقل إول:

 مـ أهؾ اًمؼرسمي.

                                        
(، 367-4/366(، مطوًمى أوزم اًمـفك )6/23( اكظر: ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر )3)

 (.1/453يمشوف اًمؼـوع )

(، 3/38(، طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽٌػم )3/376اكظر: سمدائع اًمصـوئع ) (2)

 (.1/453(، يمشوف اًمؼـوع )4/368رووي اًمطوًمٌلم )

 (.66( ؾمٌؼ خترجيف )1)
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 .(2)، واحلـوسمؾي(3)وهق مذهى احلـػقي

 شمصح اإلضمورة قمغم أقمامل اًمؼرب. اًمؼقل اًمثوين:

 .(3)مذهى اًمشوومعقي، و(1)-ًمؽـ ىموًمقا سموًمؽراهي-وهذا مذهى احوًمؽقي 

 ي:إدًم

 أدًمي اًمؼقل إول:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول سملدًمي مـفو:

 رضمالً  ؿًقمؾّ : ىمول ،◙يمعى  سمـ طمديٌ أيب اًمدًمقؾ إول:

 إن: »ومؼول ،☺ اهلل ًمرؾمقل ذًمؽ ومذيمرت ىمقؾمًو، إزم وملهدى اًمؼرآن،

 .(4)ومرددهتو ،شكور مـ ىمقؾموً  أظمذت أظمذهتو

آن ؿمقئًو، وهق هنوه أن يلظمذ قمغم شمعؾقؿ اًمؼر ☺ وضمف اًمدًٓمي: أن اًمـٌل

 مـ أقمامل اًمؼرب، ومدل قمغم حتريؿ أظمذ إضمرة قمغم أقمامل اًمؼرب.

                                        
 (.3/383( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )3)

 (.3/32( اكظر: يمشوف اًمؼـوع )2)

 (.2/285( اكظر: ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر )1)

(، وأؾمـك اعمطوًمى ذم ذح روض اًمطوًمى 34/15ذح اعمفذب )( اكظر: اعمجؿقع 3)

(2/333.) 

ب اًمتجورات، سموب إضمر قمغم شمعؾقؿ اًمؼرآن، طمديٌ رىمؿ و( أظمرضمف اسمـ موضمف، يمت4)

(، وأقمؾ احلديٌ سمثالث قمؾؾ إومم آكؼطوع سملم 2/613(، ؾمــ اسمـ موضمف )2347)

سمـ ؾمؾؿ، واًمثوًمثي  قمطقي اًمؽالقمل وأيب سمـ يمعى، واًمثوكقي ضمفوًمي قمٌد اًمرمحـ

آوطراب، وًمف ؿمقاهد. ىمول إًمٌوين: صحقح. اكظر: شمـؼقح اًمتحؼقؼ ًمؾذهٌل 

يي ًمؾزيؾعل )2/313) (، 7/284(، واًمٌدر اعمـػم ٓسمـ اعمؾؼـ )3/316(، وكصى اًمرا

(، وصحقح ووعقػ ؾمــ اسمـ موضمف 1/32ومصٌوح اًمزضموضمف ذم زوائد اسمـ موضمف )

 (.4/347ًمألًمٌوين )
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ىمول ًمف:  ☺أن اًمـٌل  ◙طمديٌ قمثامن سمـ أيب اًمعوص  اًمدًمقؾ اًمثوين:

 .(3)شأضمراً  أذاكف قمغم يلظمذ ٓ ممذكوً  اختذ»

 وضمف اًمدًٓمي: 

أن يتخذ ممذكًو مـ صػتف  ◙أمر قمثامن سمـ أيب اًمعوص ☺أن اًمـٌل 

ذ أضمراً قمغم أذاكف، ومدل قمغم اعمـع مـ أظمذ إضمر قمغم إذان، وهق أنف ٓ يلظم

 مـ أقمامل اًمؼرب.

 أدًمي اًمؼقل اًمثوين:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل اًمثوين سملدًمي مـفو:

ىمول ًمؾذي مل  ☺أن اًمـٌل  ◙طمديٌ ؾمفؾ سمـ ؾمعد  اًمدًمقؾ إول:

 يمذا ؾمقرة معل: ىمول شرء؟ اًمؼرآن مـ معؽ هؾ»جيد مو يصدق سمف امرأتف: 

 .(2)شاًمؼرآن مـ معؽ سمام أنؽحتؽفو ومؼد اذهى: »ىمول يمذا، قرةوؾم

 وضمف اًمدًٓمي: 

قمقض اًمـؽوح،  -وهق مـ اًمؼرب–ضمعؾ شمعؾقؿ اًمؼرآن  ☺أن اًمـٌل 

                                        
(، و أبق داود طمديٌ 25/233(، مًـد أمحد )35263د، طمديٌ رىمؿ )( أظمرضمف أمح3)

(، ؾمــ 238(، واًمؽممذي طمديٌ رىمؿ )3/335(، ؾمــ أيب داود )413رىمؿ )

(، اسمـ 2/28(، ؾمــ اًمـًوئل )562(، واًمـًوئل طمديٌ رىمؿ )3/338اًمؽممذي )

(، وىمول إًمٌوين: صحقح، اكظر: 3/215(، ؾمــ اسمـ موضمف )633موضمف طمديٌ رىمؿ )

 (.3/238حقح ووعقػ ؾمــ اًمؽممذي )ص

( أظمرضمف اًمٌخوري وهذا ًمػظف، يمتوب اًمـؽوح، سموب اًمتزويٍ قمغم اًمؼرآن وسمغػم صداق، 2)

(، ومًؾؿ، يمتوب اًمـؽوح، سموب 6/23(، صحقح اًمٌخوري )4338طمديٌ رىمؿ )

اًمصداق، وضمقاز يمقكف شمعؾقؿ ىمرآن، وظموشمؿ طمديد، وهمػم ذًمؽ مـ ىمؾقؾ ويمثػم، 

(، صحقح 3324ئي درهؿ عمـ ٓ جيحػ سمف، طمديٌ رىمؿ )واؾمتحٌوب يمقكف مخًام

 (.2/3333مًؾؿ )
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 ومدل قمغم ضمقاز أظمذ إضمر قمؾقف.

 أصحوب مـ كوؾموً  أنّ  ◙ اخلدري ؾمعقد طمديٌ أيب اًمدًمقؾ اًمثوين:

 يمذًمؽ، هؿ ومٌقـام ،(3)هؿورُ يؼْ  ومؾؿ اًمعرب أطمقوء مـ طمل قمغم أتقا  ☺ اًمـٌل

 مل إكؽؿ: ومؼوًمقا  راق؟ أو دواء مـ معؽؿ هؾ: ومؼوًمقا  أوئلؽ، ؾمقد غدِ ًمُ  إذ

 اًمشوء، مـ ىمطقعو هلؿ ومجعؾقا  ضمعال، ًمـو دمعؾقا  طمتك كػعؾ وٓ شمؼروكو،

 ٓ: ومؼوًمقا  سموًمشوء، وملتقا  ومؼمأ  ويتػؾ، سمزاىمف وجيؿع اًمؼرآن، سملم يؼرأ  ومجعؾ

 أهنو أدراك ومو: »وىمول ومضحؽ هومًلخق ،☺ اًمـٌل كًلل طمتك كلظمذه

 .(2)شسمًفؿ زم وارضسمقا  ظمذوهو ؟!رىمقي

 وضمف اًمدًٓمي: 

 أىمرهؿ قمغم أظمذ مؼوسمؾ رىمقتفؿ، وهل مـ أقمامل اًمؼرب. ☺أن اًمـٌل 

 ؾمٌى اخلالف:

 اًمؼرسمي، أهؾ مـ يؽقن أن وموقمؾفو ُيتص اًمتل إقمامل»ىمول اسمـ شمقؿقي: 

 جيز مل ذًمؽ، جيقز ٓ :ىمول ومؿـ اًمؼرسمي؟ وضمف همػم قمغم إيؼوقمفو جيقز هؾ

 شمعومم واهلل سموًمذوت إقمامل وإكام ىمرسمي همػم شمؼع سموًمعقض ٕهنو قمؾقفو، اإلضمورة

 قمغم إيؼوقمفو ضمقز اإلضمورة ضمقز ومـ وضمفف، سمف أريد مو إٓ اًمعؿؾ مـ يؼٌؾ ٓ

 .(1)شاعمًتلضمر كػع ومقفو مـ حو قمؾقفو اإلضمورة دمقز: وىمول اًمؼرسمي، وضمف همػم

 

                                        
ء َأوووَمف. اكظر: ًمًون اًمعرب ) ( أي مل يضقػقهؿ، وىَمرى اًمضقػ ىِمرًى 3)  (.34/363وىَمرا

(، 4615( أظمرضمف اًمٌخوري، يمتوب اًمطى، سموب اًمرىمك سمػوحتي اًمؽتوب، طمديٌ رىمؿ )2)

ز أظمذ (، ومًؾؿ، سموب اًمطى واعمر6/313صحقح اًمٌخوري ) ى واًمرىمك، سموب ضمقا

(، صحقح مًؾؿ 2233إضمرة قمغم اًمرىمقي سموًمؼرآن وإذيمور، طمديٌ رىمؿ )

(3/3626.) 

 (.1/311( ضمومع اعمًوئؾ ٓسمـ شمقؿقي )1)
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 اًمراضمح:

أن مو يمون مـ أقمامل اًمؼرب ممو يـتػع سمف اًمـوس  -واهلل أقمؾؿ –واًمراضمح 

جيقز أظمذ إضمرة قمؾقف يموًمتعؾقؿ، واًمرىمقي، ومو يمون ظموصًو سموعمرء متعقـًو قمؾقف 

  ًمـػًف ومال جيقز أظمذ إضمرة قمؾقف. يمصالة اعمرء

وجيوب قمـ أدًمي أصحوب اًمؼقل إول سملن طمديٌ أيب سمـ يمعى وعقػ، 

ص يدل قمغم أن مـ يمذن شمطققمًو يؼدم قمغم مـ يمذن وطمديٌ قمثامن سمـ أيب اًمعو

 سملضمر.

 ذوط إضمرة:

 ذيمر اًمػؼفوء ًمألضمرة ذم قمؼد اإلضمورة ذوـمًو، مـفو:

  :رة، سمؼدرهو وكققمفو، ووىمً شمًؾقؿفواًمعؾؿ سموٕضم -3

، ودًمقؾ (3)ويؽػل ذم ذًمؽ اًمعرف، وىمد اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم هذا اًمنمط

 ذًمؽ مو يكم:

 اؾمتئجور قمـ هنك» ☺ اًمـٌل أن ◙طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري  (3

 .(2)شأضمره ًمف يٌلم طمتك إضمػم

فام قمؼد معوووي، وإضمرة أطمد مـ يمال اًمؼقوس قمغم اًمٌقع، سمجومع أنّ  (2

 .(1)اًمعقولم يموًمثؿـ ذم اًمٌقع

  

                                        
(، اعمجؿقع 6/1(، ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر )3/381( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )3)

 (.1/443(، يمشوف اًمؼـوع )34/13ذح اعمفذب )

 (.66جيف )( ؾمٌؼ ختر2)

 (.34/13( اكظر: اعمجؿقع ذح اعمفذب )1)
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  أن شمؽقن إضمرة متؿقًمي ذقمًو: -2

ومغػم احول ٓ يصح أن يؽقن أضمرة، يموعمحرموت، أو مو ٓ ىمقؿي ًمف يمشؿ 

 .(3)اًمعرفشمػوطمي، وووسمط ذًمؽ 

 ؾقؿفو:أن شمؽقن إضمرة مؼدورًا قمغم شمً -1

ء أو كؼقدًا ؾمؼطً ذم اًمٌحر، وكحق  ومال يصح أن شمؽقن ـمػماً ذم اهلقا

 . (2)يػيض إمم اًمـزاع واًمشؼوق ذًمؽ، ٕن ذًمؽ همرر

 

 

 
  

                                        
(، 6/1(، ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر )381-3/382( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )3)

 (.1/448(، يمشوف اًمؼـوع )2/231اعمفذب ًمؾشػمازي )

(، 3/38(، طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽٌػم )3/381( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )2)

 (.1/453شوف اًمؼـوع )(، يم4/368رووي اًمطوًمٌلم )
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 ثانيان انباب

 اجلىال متنتاا  أحكاو

 

 وومقف صمالصمي ومصقل:

 اجلقال سموىموت: إول اًمػصؾ

 اجلقال ظمدموت: اًمثوين اًمػصؾ

 اجلقال أضمفزة: اًمثوًمٌ اًمػصؾ
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 ولألا انفصم
 اجلىال باقا 

 

 وومقف مٌحثون:

 اعمػقشمرة اًمٌوىموت: إول اعمٌحٌ

 اًمدومع مًٌؼي اًمٌوىموت: اًمثوين اعمٌحٌ
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 األوه املبحث

 املفوترة الباقات

 

 وومقف مطؾٌون:

 :األوه املطمب

 : لالستهالك أدٌى حبد احملدودة املفوترة الباقات

يو –راىمل  –زيرو سمؾس  –زيرو )  (زيـ مزا

 

 أواًل: تصويز املشألة:

حيصؾ ومقفو اًمعؿقؾ قمغم  ًمالؾمتفالك أدكك سمحد اعمحدودة اعمػقشمرةاًمٌوىمي 

تؿرار اخلدمي ذم اخلط اهلوشمػل، مـفو اؾم ،جمؿققمي ظمدموت مـ اًمنميمي

َرهُتو إظمرى، و اًمتل شمؽقن ُأضْم  اخلدموت وسمعض ،واًمرؾموئؾ ،آشمصوٓتو

يدومعف هنويي  مؼوسمؾ مٌؾغ مؼطقع ،أىمؾ مـفو ذم اًمٌوىموت إظمرى -ذم اًمغوًمى-

، وحيًى آؾمتفالك ظمالل -ختتؾػ هذه اعمدة سموظمتالف اًمنميمي-يمؾ مدة 

ومنن دمووز طمدود اعمٌؾغ اعمحدد ًمؾٌوىمي أظمذ اًمزائد سمحًوسمف، وإن  ،مدة اًمػوشمقرة

  ؼص قمـف أظمذ اعمٌؾغ اعمحدد ًمؾٌوىمي.ك

ه اًمٌوىمي مـ يؿؽـف شمقىمع مؼدار مو يًتفؾؽف مـ اخلدموت وشمـوؾمى هذ

 ظمالل مدة اًمػوشمقرة.

ومـ اخلدموت مو ٓ حتًى شمؽؾػتف وؿـ رؾمؿ اخلدمي، إكام حتًى قمغم 

 اكػراد، يمدظمقل اإلكؽمكً ذم سمعض اًمٌوىموت.
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

 :(3)اًمتؽققػ اًمػؼفل هلذا اًمعؼد شمتـوزقمف قمدة آراء

يؽقػ اًمعؼد قمغم أنف قمؼد إضمورة أقمقون، وإقمقون اعممضمرة  اًمرأي إول:

هل أبراج آشمصول وإضمفزة اًمتل شمتؿ مـ ظمالهلو قمؿؾقوت آشمصول9 ٕن 

اًمغوًمى ذم اعمـوومع اعمحصؾي أهنو مـوومع هذه إضمفزة، وقمؿؾ اعمقفمػلم ذم 

 اًمنميمي شموسمع ومقف.

 اعمـوىمشي:

زة معقـي، واًمعلم يـوىمش هذا اًمرأي سملن اخلدموت همػم مرشمٌطي سملضمف

ؾي سمشؽؾ ػَ غْ اعمًتلضمرة همػم معؾقمي ًمؾعؿقؾ، وهمػم مذيمقرة ذم اًمعؼد، سمؾ هل مُ 

يمومؾ، واًمعؼد يتـوول اعمـػعي اعمؼدمي، ويتضح ذًمؽ سملن اًمنميمي ًمق اؿمؽمت 

أضمفزة ضمديدة ومنهنو شمطوًمى سمتؼديؿ اخلدمي مـ ظمالهلو إذا مل يؿؽـ شمؼديؿفو إٓ 

سمعض أضمفزهتو ٓ شمؾزم سمتؼديؿ اخلدمي مـ سمذًمؽ، يمام أهنو إذا اؾمتغـً قمـ 

 ظمالهلو.

ٕن اًمتعوىمد يتجف  9ؽقػ هذا اًمعؼد قمغم أنف قمؼد ضمعوًميياًمرأي اًمثوين: 

 سمغض اًمـظر قمـ ـمريؼي احلصقل قمؾقفو. ،ًمؾؿـػعي

 اعمـوىمشي:

                                        
)اإلضمورة اعمقصقومي ذم اًمذمي  :طمؾؼي كؼوش سمعـقانأىموم مريمز اًمتؿقز اًمٌحثل مشؽقرًا ( 3)

 هومش اعمنموع اًمٌحثل )مـتجوت قمغم وشمطٌقؼوهتو ذم مـتجوت ذيموت آشمصوٓت(

 شمؿ دراؾمي ومؼفقي شمطٌقؼقي( -ي ذيموت آشمصوٓت ًمألومراد ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقدي

تعراض قمدد مـ اعمًوئؾ ومقفو، ومـفو هذه اعمًلخي، وىمدم اًمٌوطمثون ذم هذا اؾم ومقفو

ً، وشمؿ اًمتعؼقى قمؾقف مـ أصحوب اًمػضقؾي  د. يقؾمػ سمـ قمٌد :اعمنموع سمحثًو خمتٍما

ء اًمٌحٌ وحترير سمعض  قمٌد اهلل اًمشٌقكم، ود. اًمعزيز اًمـوس، ويمون هلام دور ذم إصمرا

 اًمٌوطمثلم واعمفتؿلم.مًوئؾف، يمام طمي احلؾؼي مجع مـ اًمػؼفوء و
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 ،(3)يـوىمش هذا اًمرأي سملن قمؼد اجلعوًمي قمؼد ضموئز همػم ٓزم قمـد اًمػؼفوء

سمؾ اًمنميمي مؾزمي سمنمتوم  ،ت آشمصوٓتوًمقس احلول يمذًمؽ ذم قمؼقد ذيمو

 اخلدمي إمم هنويي اًمػؽمة اعمتعوىمد قمؾقفو.

ػ هذا اًمعؼد قمغم أنف قمؼد إضمورة قملم مقصقومي ذم يؽقّ اًمرأي اًمثوًمٌ: 

سمؼطع اًمـظر قمـ اًمعلم  ،اًمذمي، وقمغم ذًمؽ شمؽقن اًمنميمي مؾتزمي سمتؼديؿ اعمـػعي

 اعمًتقرم مـفو اعمـػعي.

 اعمـوىمشي:

ي سملن اًمقاضمى ذم إضمورة اًمعلم اعمقصقومي ذم اًمذمي أن شمؼدم يـوىمش هذا اًمرأ 

 وٓ يشؽمط ًمتؼديؿ اعمـػعي أن يتؿؽـ اعممضمر مـ شمؼديؿ ،اعمـػعي قمغم يمؾ طمول

، وهذا همػم مؾتزم سمف ذم قمؼد شمؼديؿ اخلدموت (2)اعمـػعي مـ اًمعلم اًمتل يؿؾؽفو

ؾمول مـ اًمنميمي، ومفل شمؼدم اخلدموت طمول متؽـفو مـ ذًمؽ، ومؾق مل يصؾ إر

ومنهنو ٓ شمؾتزم سمتؼديؿ اخلدمي مـ مشغكم  -مثالً -ؿمٌؽي اجلقال اخلوص سموًمنميمي 

 اخلدمي أظمريـ.

ومؼدم اخلدمي ومقفو  ،أن اًمعؼد قمؼد إضمورة واىمع قمغم قمؿؾاًمرأي اًمراسمع: 

وموًمغًول  ،أضمػم مشؽمك، وٓ يغض مـ ذًمؽ شمقىمػ اًمعؿؾ قمغم أقمقون

ىمد ىمرر اًمػؼفوء أن قمؼد اإلضمورة واخلقوط واًمطٌقى ٓ يتؿ قمؿؾفؿ إٓ سملقمقون، و

معفؿ مـ ىمٌقؾ اإلضمػم اعمشؽمك، يمام أن إضمػم اعمشؽمك ىمد يؼقم سموًمعؿؾ 

سمـػًف، وىمد جيعؾ همػمه يؼقم سمف، وٓ ُيرضمف ذًمؽ قمـ يمقكف أضمػماً مشؽميمًو، 

وىمد  ،وهذا يـطٌؼ قمغم قمؼد ظمدموت آشمصوٓت ومؼد شمؼدم اًمنميمي اخلدمي

 دمعؾ ذيمي أظمرى شمؼدمفو.

 

                                        
 .(3/235(، يمشوف اًمؼـوع )4/365(، هنويي اعمحتوج )2/332أؾمـك اعمطوًمى) اكظر: (3)

 (.51)ص اًمٌوب إول، اًمػصؾ اًمثوًمٌ مـ هذا اًمٌحٌ  :اكظر (2)
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 ىمشي:اعمـو

يـوىمش سملن اعمعقور ذم اًمتػريؼ سملم إضمورة اًمعلم وإضمػم اعمشؽمك هق مو 

يتجف اًمعؼد إًمقف قمغم وضمف إصوًمي، ومػل إمثؾي اعمذيمقرة إصؾ اًمعؿؾ 

وإقمقون شموسمعي، سمخالف ظمدموت ذيموت آشمصوٓت، وموٕصؾ مـػعي 

 اًمعلم، وقمؿؾ مقفمػل اًمنميمي شموسمع.

ضمورة أقمقون مقصقومي ذم اًمذمي مؼقدة اًمعؼد قمؼد إ أنّ اًمرأي اخلومس: 

يـ ذم ذمي سملقمقون معقـي وهل أضمفزة اًمنميمي، ومال شمؽقػ اعمـػعي قمغم أهنو دَ 

 اًمنميمي سمنـمالق، سمؾ هل ذم طمدود ىمدرهتو اًمػـقي واًمٌنميي واًمتؼـقي.

 اعمـوىمشي:

يـوىمش سملن إضمورة اًمعلم اعمقصقومي ذم اًمذمي ٓ يؿؽـ أن شمؽقن مؼقدة 

يـوذم يمقهنو مقصقومي ذم اًمذمي، واًمتعٌػم اًمدىمقؼ قمـ اعمعـك ٕن اًمتؼققد  9سملقمقون

 اًمقارد ذم هذا اًمرأي هق اعمذيمقر ذم اًمرأي اًمتوزم.

ل اخلدمي اًمعؼد قمؼد إضمورة أقمقون مشوقمي، ومؿتؾؼ   أنّ اًمرأي اًمًودس: 

حمدودة سملضمفزة اًمنميمي، وهل  ًمؽـفو يتعوىمد قمغم ظمدموت مـ أقمقون همػم معقـي

يـ ذم ذمي اًمنميمي ًمٌنميي، ومال شمؽقػ اعمـػعي قمغم أهنو دَ سمـقي اًمنميمي اًمتؼـقي وا

 سمنـمالق، سمؾ هل ذم طمدود مقضمقداهتو اًمػـقي واًمٌنميي واًمتؼـقي.

وهذا اًمرأي هق أىمرب أراء حلؼقؼي اخلدمي اًمتل شمؼدمفو اًمنميمي، وقمؾقف 

شمؽقػ هموًمى ظمدموت اًمنميمي، وكظػم هذه اعمًلخي مًلخي شملضمػم همرومي مشوقمي 

شموسمعي ًمشٌؽي ومـودق، وموًمعلم اعمًتقرم مـفو اعمـػعي  ،حمددة سمػـودق ،حمدودة

مشوقمي سملم مراومؼ ؿمٌؽي اًمػـودق، ومؼقدة سملٓ خترج قمـفو، ومنذا مل شمقضمد 

 اًمغرومي مل يؾزمفو أن شمقومرهو مـ ومـودق أظمرى.
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 أريمون اًمعؼد هل:

 اًمنميمي. .3

 اًمعؿقؾ. .2

وومع مضؿـي )اعمـوومع( وهل اخلدموت اعمؼدمي ذم اًمٌوىمي، ومنذا يموكً هذه اعمـ .1

اًمٌوىمي ومفل وؿـ قمؼد اًمٌوىمي، أمو إن يموكً شمًتؼؾ سمطؾى ظموص ومؼوسمؾ 

ظموص ومنن احلصقل قمؾقفو يؽقن سمعؼد آظمر سمنموـمف، ويؽقن هذا اًمعؼد 

 داظمؾ اًمعؼد إول )قمؼد اًمٌوىمي(.

 )إضمرة( وهل رؾمقم اخلدموت. .3

ُيتؾػ سمحًى ـمريؼي آؿمؽماك ذم و ،اإلجيوب واًمؼٌقلهل )اًمصقغي( و .4

، (3)وووسمطف أنف يمؾ مودل قمغم إرادة إكشوء اًمعؼد مـ ىمقل أو ومعؾاًمٌوىمي، 

 وًمف صقر:

أن يتؼدم اًمعؿقؾ إمم مرايمز اخلدمي ويؼدم ـمؾى آؿمؽماك سمتعٌئي  (3

واًمؼٌقل سموًمتقىمقع قمؾقف  ،وموإلجيوب مـ اًمنميمي سمتًؾقؿ اًمـؿقذج ،اًمـؿقذج

 وشمًؾقؿف عمقفمػ اًمنميمي.

كً أو شمطٌقؼوت اهلقاشمػ أن يشؽمك اًمعؿقؾ ذم اًمٌوىمي قمؼم مقىمع اإلكؽم (2

وموإلجيوب مـ اًمنميمي مٌذول طمتك شمؾغل اخلدمي وشمزيؾ اًمصػحي  ،اًمذيمقي

 مـ اعمقىمع، واًمؼٌقل سموظمتقور إووومي هذه اخلدمي.

أن يشؽمك اًمعؿقؾ قمؼم ظمدمي آشمصول اهلوشمػل، وموإلجيوب هق قمرض اخلدمي  (1

قمغم  قمؼم آشمصول، واًمؼٌقل يؽقن سموظمتقور اًمعؿقؾ ًمؾخدمي قمؼم اًمضغط

 رىمؿفو، أومشوومفي اعمقفمػ سمطؾى اخلدمي.

                                        
 (.38-28/37( اكظر: جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم )3)
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اؾمتخدام اًمعؿقؾ، ومؿـفو اًمرؾموئؾ وهذه اعمـوومع مـققمي ختتؾػ سمحًى 

آشمصوٓت وكحقهو، وهذه اعمـوومع معؾقمي، وىمقؿي يمؾ مـػعي معؾقمي و

م، وهق متقىمػ قمغم اؾمتخدام يمذًمؽ، أمو اؾمتفالك هذه اعمـوومع ومغػم معؾق

 اًمعؿقؾ.

ـ ظمالهلام إضمرة اًمتل شمًتقومقفو اًمنميمي مـ و هلذا اًمعؼد طموًمتون حيدد م

 اًمعؿقؾ:

إذا يمون آؾمتفالك أىمؾ مـ رؾمؿ اًمٌوىمي، ومنن إضمرة طمقـئٍذ هل رؾمؿ  .3

 اًمٌوىمي.

إضمرة هل رؾمؿ اًمٌوىمي  إذا يمون آؾمتفالك أيمثر مـ رؾمؿ اًمٌوىمي، ومننّ  .2

 يضوف إًمقفو آؾمتفالك اًمزائد قمؾقفو.
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 ثالجًا: احلله الشزعي:

  قمدة مًوئؾ:ذم هذه اًمٌوىمي 

 اعمًلخي إومم: 

وحلًوب إضمرة ذم  ،(3)مـ ذوط صحي قمؼد اإلضمورة اًمعؾؿ سموٕضمرة

سمعض اخلدموت ذم هذه  هذه اًمٌوىمي ـمريؼي ختتؾػ قمـ اًمطرق اًمشوئعي، ومننّ 

اؾمتخدام هذه اخلدموت  دُّ عَ اًمٌوىمي شمؽقن متوطمي مؼوسمؾ مٌؾغ حمدد، وٓ يُ 

 هذه اًمٌوىمي، وإذا اكتفً مدة اًمػوشمقرة سمؿٌؾغ آؿمؽماك ذم مػتقطمًو سمؾ هق مؼقدٌ 

 مـ دون اؾمتفالك هذه اخلدموت ومنهنو شمػقت قمؾقف.

وإذا اكتػع اًمعؿقؾ سموخلدموت اعمؼدمي واؾمتفؾؽ اعمؼدار اعمتوح مـفو يٌدأ 

 .قمؼد ضمديد حتًى ومقف إضمرة سمحًى آكتػوع مـ اخلدمي

 واإلؿمؽول ومقام ؾمٌؼ مـ قمدة أوضمف:

قمؼد واطمد، واًمراضمح أن ذًمؽ ضموئز مو مل  اضمتامع قمدة قمؼقد معوووي ذم -3

اضمتامع اًمعؼديـ هـو ٓ يمدي إمم رء ، و(2)يمد إمم رسمو أو همرر أو ضمفوًمي 

 مـ ذًمؽ.

أن اكتػوع اًمعؿقؾ سموخلدموت اعمحددة سمؿٌؾغ اًمٌوىمي مؼقد سمؿدة معقـي، صمؿ هق  -2

 سمؾفو وًمق مل يـتػع هبو أو سمٌعضفو.مطوًمى سمعد ذًمؽ سمدومع مؼو

شمؽقن هذه اخلدموت أن يمي شمعوىمدت مع اًمعؿقؾ قمغم وشمؽققػ هذا أن اًمنم

ومؼدار هذه اخلدموت مؼقد سمؿٌؾغ اًمٌوىمي، واؿمؽمـمً أن يؽقن  ،حمؾ اًمتعوىمد

                                        
وقاسمط قمؼد اإلضمورة،  ( ؾمٌؼ سمحٌ هذه اعمًلخي ذم اًمٌوب اًمتلصقكم، اًمػصؾ اًمثوًمٌ ذم3)

 (.71قمـد احلديٌ قمغم ذوط إضمرة )

 ( ؾمٌؼ سمحٌ هذه اعمًلخي ذم اًمٌوب اًمتلصقكم، اًمػصؾ اًمثوين ذم اًمنموط ذم اًمعؼقد 2)

(36-42.) 
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وهق  ،وهذا ذط مـ مصؾحي أطمد اعمتعوىمديـ آكتػوع ذم مدة اًمػوشمقرة،

واؿمؽمط اعممضمر أن  ،، كظػمه مو ًمق اؾمتلضمر مـزًٓ صمالصمي أجوم همػم معقـي(3)ضموئز

 ويمون هذا اًمنمط ٓزمًو. ،صح اًمعؼد ،ذه إجوم ظمالل ؿمفر حمرمشمؽقن ه

 اعمًلخي اًمثوكقي:

هـوك إؿمؽول ومؼفل ذم طموًمي دمووز آؾمتفالك ىمقؿي اًمٌوىمي، ؾمٌى هذا 

اإلؿمؽول قمدم حتديد إضمرة واعمـػعي اعمًتفؾؽي، وذًمؽ يمدي إمم ضمفوًمي ذم 

ؾؿطؾى اًمتوزم9 ٕن اعمعؼقد قمؾقف، إٓ أنـو ؾمـمضمؾ احلديٌ قمـ هذه اعمًلخي ًم

اإلؿمؽول همػم ٓزم ذم مجقع إطمقال سموًمـًٌي هلذا اعمطؾى وإكام يظفر ذم طمول 

دمووز آؾمتفالك ىمقؿي اًمٌوىمي، سمقـام شمؽقن صقرشمف ضمؾقي وٓزمي ذم اًمٌوىموت 

 .(2)اعمػقشمرة ذات آؿمؽماك اًمشفري

 اعمًلخي اًمثوًمثي:

اًمٌوىمي،  ًمؾعؿقؾ أن يضقػ سمعض اخلدموت همػم اًمداظمؾي وؿـ ظمدموت

ػ قمغم أهنو قمؼقد داظمؾ هذا اًمعؼد، ومقؽقن هلو ؽق  وهذه اخلدموت سمؿؼوسمؾ، وشمُ 

معوووي يتضؿـ أيمثر مـ قمؼد ومتؽقن اًمٌوىمي قمؼد  ،طمؽؿ اًمعؼقد اعمريمٌي

 معوووي.

إمم اعمحرم، وًمقس رٌء مـ ذًمؽ هـو،  ، مو مل يمد  واًمراضمح ذم هذا اجلقاز

، و ًمقس ومقف شمقارد قمؼديـ قمغم حمؾ (1)ًميإذ ٓ يمدي إمم اًمرسمو أو اًمغرر أو اجلفو

 واطمد ذم وىمً واطمد.

                                        
 ( ؾمٌؼ سمحٌ هذه اعمًلخي ذم اًمٌوب اًمتلصقكم، اًمػصؾ اًمثوين ذم اًمنموط ذم اًمعؼقد3)

(33.) 

ز سمـوًء قمغم أن اجلفوًمي ذم إضمرة و اعمـػعي شممول ( ؾمقليت شمػصقؾ طمؽؿ هذه اعمًلخي سموجل2) قا

اعمًلخي إومم مـ مًوئؾ اعمطؾى اًمثوين مـ  :إمم اًمعؾؿ، وأهنو ٓ شممدي إمم اًمـزاع، اكظر

 (.333) ، ومقام يليت صهذا اعمٌحٌ

 (.36( ؾمٌؼ سمحٌ هذه اعمًلخي ذم اًمٌوب اًمتلصقكم، اًمػصؾ اًمثوين ذم اًمنموط ذم اًمعؼقد )1)
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 اعمًلخي اًمراسمعي:

سمعد اؾمتفالك اًمعؿقؾ ًمؾخدموت اعمحددة سمؿٌؾغ اًمٌوىمي يتؿ طمًوب إضمرة 

  آظمر معؾؼ قمغم اكتفوء اًمعؼد إول.وهذا قمؼد  ،قمغم أؾموس آؾمتفالك

ـو ومرادكو ه ،وىمد اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ شمعؾقؼ قمؼقد اعمعوووي

سمتعؾقؼ هذه اًمعؼقد، شمعؾقؼفو قمغم ذط مًتؼٌكم، ٓ شمعؾقؼ قمؼقد اعمعووووت 

وإن يمون ، (2)ٕنف حمؼؼ 9(3)مطؾؼًو، وموًمتعؾقؼ قمغم احويض، هق شمـجقز طمؼقؼي

 .شمعؾقؼًو ذم اًمصقرة

 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذه اعمًلخي قمغم ىمقًملم مهو:

، همػم ضموئزقمغم ذط مًتؼٌؾ  اعمعووووتد قشمعؾقؼ قمؼأن  اًمؼقل إول:

 .(5)، واحلـوسمؾي(4)، واًمشوومعقي(3)، واحوًمؽقي(1)وهق ىمقل احلـػقي

قمغم ذط مًتؼٌؾ ضموئز قد اعمعووووت أن شمعؾقؼ قمؼ اًمؼقل اًمثوين: 

، (7)واسمـ اًمؼقؿ، (6)اسمـ شمقؿقيأمحد، اظمتورهو روايي قمـ وهق  ،وصحقح

 .(8)ورضمحف اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم

                                        
 (.4/273اًمؼـوع ) ( يمشوف3)

 (.156(، وإؿمٌوه واًمـظوئر ٓسمـ كجقؿ )2/381( طموؿمقي اسمـ قموسمديـ )2)

(، شمٌقلم 1/4(، اًمػتووى اهلـديي )5/83(، اًمٌحر اًمرائؼ )3/253( ًمًون احلؽوم )1)

 (.4/33احلؼوئؼ )

 (.3/228(، اًمػروق )2/236( اًمٌفجي ذم ذح اًمتحػي )3)

(، 132، 8/133(، اعمجؿقع )32/35ًمؾراومعل )(، اًمنمح اًمؽٌػم 3/78( اًمتـٌقف )4)

 (.32/35ذح اًمقضمقز )

 (.2/37(، اًمؽوذم ذم ومؼف اسمـ طمـٌؾ )33/238( اًمنمح اًمؽٌػم )5)

ئد )265( آظمتقورات اًمػؼفقي ص )6)  (.3/833(، سمدائع اًمػقا

ئد )7)  (.3/27(، )1/177(، إقمالم اعمقىمعلم )4/313(، )3/833( سمدائع اًمػقا

 (.7/348قمغم زاد اعمًتؼـع ) ( اًمنمح اعمؿتع8)
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 أدًمي إىمقال:

 أدًمي اًمؼقل إول:

 . (3)زةـج  إصؾ ذم اًمعؼقد أن شمؽقن مُ  ًمقؾ إول:اًمد

 وضمف اًمدًٓمي:

اًمذي فذا اًمنمط ُيوًمػ مؼته اًمعؼد أن شمعؾقؼ اًمعؼقد يـوذم اًمتـجقز، وم

 ومؾفذا مل يصح.اًمػقريي، يؼتيض 

 اعمـوىمشي:

يـوىمش سملن هذا إصؾ ذم مؼوسمؾ إصؾ أظمر قمـد اعمخوًمػلم، وهق أن 

 از.إصؾ ذم اًمنموط اًمصحي واجلق

أن شمعؾقؼ قمؼقد اعمعووووت، وإووومتفو إمم أمر مًتؼٌكم ومقف  اًمدًمقؾ اًمثوين:

 . (2)همرر

 وضمف اًمدًٓمي:

طمقٌ وٓ اعمخوـمرة، وهذا هق اًمغرر،  (1)أن قمؼد اًمٌقع ٓ يؼٌؾ اجلفوًمي

واًمعدم قمـد شمعؾقؼف قمغم مثؾ ىمدوم ؿمخص وكحق يؽمدد اًمعؼد سملم اًمقضمقد 

 ذًمؽ.

  

                                        
(، وإؿمٌوه واًمـظوئر ٓسمـ كجقؿ ص 167، 166( إؿمٌوه واًمـظوئر ًمؾًققـمل ص )3)

(157.) 

(، اًمؽوذم 132، 8/133(، اعمجؿقع )3/228(، اًمػروق )3/185( اًمػتووى اهلـديي )2)

 (.2/37اًمؽوذم ذم ومؼف اسمـ طمـٌؾ )

  اًمنمط، يموًمقصقي، واًمضامن.( أمو إذا يمون اًمعؼد يؼٌؾ اجلفوًمي، ومقجقز شمعؾقؼف قمغم1)
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 اعمـوىمشي:

شمٌوح إذا دقمً هلو طموضمي  ن اعمعومؾي اعمتضؿـي اًمغررأن يـوىمش سمل يؿؽـ

ل مـزًمي اًميورة، واحلوضمي داقمقي إمم شمعؾقؼ ٕن احلوضمي اًمعومي شمـز   9قمومي

 اًمـوس حيتوج مو حيرم ٓ واًمشورع»اًمعؼقد قمغم أمر مًتؼٌكم، ىمول اسمـ شمقؿقي: 

 أبوح يمام ،ذًمؽ ذم إًمقف حيتوج مو يٌقح سمؾ اًمغرر9 مـ كقع ٕضمؾ اًمٌقع مـ إًمقف

 ،ُيؾؼ مل اعمٌقع سمعض يمون وإن ،اجلذاذ إمم مٌؼوة صالطمفو سمدو ىمٌؾ اًمثامر سمقع

 سمدو ىمٌؾ اؿمؽماء وذًمؽ ،اعممسمر اًمـخؾ صمؿرة اعمشؽمي يشؽمط أن أبوح ويمام

يو سمقع وأبوح ،ًمؾشجرة شموسمع ًمؽـف ،صالطمفو  اًمتؼدير وملىموم ،سمخرصفو اًمعرا

 اًمذي اًمرسمو ذم يدظمؾ ؽذًم أن مع ،احلوضمي سموًمؽقؾ قمـد اًمتؼدير مؼوم سموخلرص

 أقمظؿ حتصقؾ وهق ،اًمنميعي ىموقمدة وهذه .اًمغرر سمقع مـ أقمظؿ هق

 .(3)شأدكومهو سموًمتزام اًمػًوديـ أقمظؿ ودومع ،أدكومهو سمتػقيً اعمصؾحتلم

 أدًمي اًمؼقل اًمثوين:

ىمول: أّمر رؾمقل  قمٌد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفامطمديٌ  اًمدًمقؾ إول:

أمػميمؿ »ٕصحوب همزوة ممشمي:  وىمولورصمي، ذم همزوة ممشمي زيد سمـ طم ☺ اهلل

 .(2)شزيد، ومنن ىمتؾ ومجعػر، ومنن ىمتؾ ومعٌد اهلل سمـ رواطمي

 وضمف اًمدًٓمي:

 .وهق اًمؼتؾ ؼ قمؼد اًمقٓيي قمغم أمر مًتؼٌؾؾ  قمَ  ☺اًمـٌل أن 

 اعمـوىمشي:

يؼوس قمؼد اًمٌقع قمغم قمؼد  وٓ قٓيي،اًم ا احلديٌ ذم قمؼدهذكقىمش سملن 

                                        
 (.227-28/226( جمؿقع اًمػتووى )3)

( أظمرضمف اًمٌخوري ذم صحقحف، ذم يمتوب اعمغوزي، سموب همزوة ممشمي مـ أرض اًمشوم، 2)

 (.3253رىمؿ احلديٌ )
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 ، وٓ ىمقوس مع اًمـص.(3)سمقع اًمغرراًمقٓيي ًمقرود اًمـص سمحرمي 

 اجلقاب:

يؿؽـ أن جيوب سمعدم اًمتًؾقؿ سملن سمقع اًمغرر حمرم قمغم اإلـمالق، سمؾ جيقز 

 يمام ؾمٌؼ. رٍ قَ ذم ُص 

 .(2)أن إصؾ ذم اًمنموط ذم اًمعؼقد اإلسموطمي واًمصحي اًمدًمقؾ اًمثوين:

 وضمف اًمدًٓمي:

شمعؾقؼ اًمٌقع ًمقس ذم إدًمي اًمنمقمقي وٓ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي مو يؿـع »أنف 

موً  ومنن اعمًؾؿلم قمغم ذوـمفؿ إٓ ذـموً  ،واحلؼ ضمقازه ،سموًمنمط  ،أطمؾ طمرا

وموًمصقاب ضمقاز هذا  ،مـ إمريـ وهذا مل يتضؿـ واطمداً  ،أو طمرم طمالًٓ 

 .(1)شاًمعؼد

 اعمـوىمشي:

ٓ يصح ًمقضمقد اعمعورض، وهق اًمـفل قمـ سملن هذا آؾمتدٓل  كقىمش

 .اًمغرر

 اجلقاب:

 ا اًمدًمقؾ سمؿثؾ مو أضمقى قمـ اًمدًمقؾ إول.يؿؽـ أن جيوب قمـ هذ

  

                                        
 (.3431( رواه مًؾؿ مـ طمديٌ أيب هريرة سمرىمؿ )3)

 (.18-14( ؾمٌؼ شمؼرير هذا إصؾ ذم اًمٌوب إول، اًمػصؾ إول )2)

ئد )1)  (.3/833( سمدائع اًمػقا
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 اًمؽمضمقح:

ز شمعؾقؼ اًمعؼد قمغم أمر مًتؼٌكم حو يكم:  اًمراضمح ضمقا

 .ىمقة أدًمي أصحوب هذا اًمؼقل .3

 مـوىمشتفؿ أدًمي أصحوب اًمؼقل إول. .2

وحتؼقؼًو عمصوحلفؿ ذم  ،ٕن ذم ذًمؽ شمقًػماً قمغم اعمًؾؿلم ذم معومالهتؿ .1

 قمؼقدهؿ.
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 ثاٌيال املطمب

 ذات االطرتاك الظهري املفوترة تالباقا

ظمطل  -34هوشمػ  -13هوشمػ  -24سموىمي  -14سموىمي  -34سموىمي  -إيزي سمؾس -)إيزي

 -أصحوب سمؾس -ومؾ ي -ديريت -اعمقج إزرق -كجؿي -مدى -اظمؽم سموىمتؽ -سمؾس

 (.اإلكؽمكً واهلوشمػ اعمطقر -إيزي ومقن -زيـ اًمريووقي -هنويي إؾمٌقع -وىمً زيـ

 لة:أواًل: تصويز املشأ

ذات آؿمؽماك اًمشفري يدومع ومقفو اًمعؿقؾ مٌؾغ اؿمؽماك  اعمػقشمرةاًمٌوىمي 

مؼوسمؾ احلصقل قمغم ظمدموت اًمٌوىمي، يمام يتوح ًمف احلصقل قمغم  ،ؿمفري

ظمدموت آشمصول وكحقهو سملؾمعور ظموصي سموًمٌوىمي، وهموًمًٌو مو يؽقن هـوك 

 شمـوؾمى قمؽز سملم مٌؾغ آؿمؽماك ذم اًمٌوىمي وأؾمعور اخلدموت ومقفو.
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

 ،يؽقػ هذا اًمعؼد قمغم أنف قمؼد إضمورة أقمقون مشوقمي ذم أضمفزة اًمنميمي

اخلط اهلوشمػل( )ومٌؾغ آؿمؽماك اًمشفري يؽقػ قمغم أنف أضمرة مؼوسمؾ مـػعي 

وهذه اعمـػعي يدظمؾ ومقفو اًمتؿؽـ مـ اؾمتؼٌول اعمؽوحوت، وسمعض اخلدموت 

 آئتامين، وظمدمي آكتظور. اًمتوسمعي ًمؾٌوىمي يمخدمي مقضمقد، وظمدمي احلد

 وسمذًمؽ يؽقن آؿمؽماك اًمشفري قمؼدًا ذم اًمٌوىمي، وأريموكف هل:

 اًمنميمي. .3

 اًمعؿقؾ. .2

 مٌؾغ آؿمؽماك )إضمرة(. .1

 اعمـػعي(.)ظمدمي اخلط اهلوشمػل ومو يدظمؾ ومقفو مـ ظمدموت  .3

 اًمصقغي. .4

 ثالجًا: احلله الشزعي:

 ذم هذه اًمٌوىمي قمدة مًوئؾ:

 اعمًلخي إومم:

وء أن مـ ذط صحي قمؼد اإلضمورة اًمعؾؿ سموٕضمرة واعمـػعي ذيمر اًمػؼف

اعمعؼقد قمؾقفو قمؾاًم شمومًو يزيؾ اجلفوًمي واًمغرر ويؼطع اًمـزاع، واًمعؼد ذم هذه 

اًمٌوىمي يعرض جمؿققمي ظمدموت يموٓشمصول واًمرؾموئؾ ودظمقل اإلكؽمكً، وٓ 

حيدد مؼدار آكتػوع مـ يمؾ ظمدمي ومؼوسمؾفو، وهذا يمدي إمم ضمفوًمي مؼدار 

  .اعمـػعي اعمعؼقد قمؾقفو، وضمفوًمي إضمرة

 وىمد اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم مثؾ هذه اعمًلخي قمغم أىمقال:

يشؽمط اًمعؾؿ سموٕضمرة واعمـػعي قمغم اًمتحديد ىمٌؾ اًمنموع ذم  اًمؼقل إول:
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  .اًمعؼد وإٓ سمطؾ

 .(2)، ومذهى اًمشوومعقي(3)وهق ىمقل أيب طمـقػي

يؼوسمؾفو ذم إضمرة، وشمؽقن  جيقز أن حتدد وطمدة اعمـػعي ومو اًمؼقل اًمثوين:

  عمٌؾغ اعمؼوسمؾ ًمؾؿـػعي اعمًتقوموة.إضمرة اًمـفوئقي هل ا

 .(4)احلـوسمؾيو ،(3)واحوًمؽقي ،(1)وهق مذهى احلـػقي

 إدًمي:

 أدًمي اًمؼقل إول:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول سملدًمي مـفو:

 مـ ًمف يصػم مو إضمػم يعؾؿ ومال وهمررًا، ضمفوًميً  ذًمؽ ذم أن اًمدًمقؾ إول:

 :أوضمف مـ همرر اعمٌويعي هذه وذم ،شاًمغرر قمـ ☺ اًمـٌل هنك» وىمد أضمرة

 .مؼدارهو طمقٌ مـ سموٕضمرة اًمعؾؿ قمدم - أ

 قمدم اًمعؾؿ سمؿؼدار اعمًتفؾؽ مـ اعمـػعي. - ب

 .ٓ يـتػع اعمًتلضمر ومؼد قمدمفو مـ إضمرة أو اعمـػعي سمحصقل اًمعؾؿ قمدم - ت

                                        
(، ًمؽـ يرى صحي اًمعؼد ذم اًمقطمدة إومم ىمول اًمؽوؾموين: 3/372( سمدائع اًمصـوئع )3)

أضمرشمؽ هذه اًمدار يمؾ ؿمفر سمدرهؿ ضموز ذم ؿمفر واطمد قمـد أيب طمـقػي وهق اًمشفر اًمذي »

ٓ  يعؼى اًمعؼد يمام ذم سمقع اًمعلم سملن ىمول سمعً مـؽ هذه اًمصؼمة يمؾ ىمػقز مـفو سمدرهؿ أنف

يصح إٓ ذم ىمػقز واطمد قمـده ٕن مجؾي اًمشفقر جمفقًمي وملمو اًمشفر إول ومؿعؾقم وهق 

 .شاًمذي يعؼى اًمعؼد

 (.34/38( اعمجؿقع )2)

 (.3/372( سمدائع اًمصـوئع )1)

 (.3/33( اًمنمح اًمؽٌػم ًمؾدردير )3)

 (.1/446( يمشوف اًمؼـوع )4)



 

015 

 اعمـوىمشي:

مل شممد اجلفوًمي إمم كزاع يـوىمش سملن اًمعقولم إذا يموكو يموٓن ًمؾعؾؿ و

 يمام ذم أدًمي أصحوب اًمؼقل اًمثوين. ،وظمالف مل يؿـع مـفام

 هنك ☺ اًمـٌل أن»: ◙ اخلدري ؾمعقد أيب طمديٌ اًمدًمقؾ اًمثوين:

وناًمط   ىمػقز قمـ  طمـطي ًمف ًمقطحـ رضمالً  يًتلضمر أن هق :اًمـفويي ذم ىمول ،(3)شح 

 .(2)دىمقؼفو مـ سمؼػقز معؾقمي

 وضمف اًمدًٓمي:

ٌ هنقًو قمـ أن يؽقن ذم إضمرة ضمفوًمي، ومل يٌحفو أهنو شممول أن ذم احلدي

 إمم اًمعؾؿ.

 اعمـوىمشي:

 يـوىمش سملن احلديٌ وعقػ.

 أدًمي اًمؼقل اًمثوين:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل اًمثوين سملدًمي، مـفو مو يليت:

أنف آضمر كػًف يًؼل مـ  ◙طمديٌ قمكم سمـ أيب ـموًمى  اًمدًمقؾ إول:

                                        
سموب مو يـفك قمـف مـ  ،اًمصغرى(، واًمٌقفؼل ذم 1/36ىمطـل يمتوب اًمٌققع )( رواه اًمدار3)

(، وىمول ؿمقخ اإلؾمالم قمـف: طمديٌ وعقػ 4/374اًمٌققع اًمتل ومقفو همرر وهمػم ذًمؽ )

سمؾ سموـمؾ، وكؼؾ اسمـ اًمؼقؿ ووعف، وىمول اسمـ طمجر ذم اًمتؾخقص احلٌػم: ذم إؾمـوده هشوم 

 .ىموًمف اسمـ اًمؼطون واًمذهٌل ،سمـ يمؾقى راويف قمـ اسمـ أيب كعقؿ قمـ أيب ؾمعقد ٓ يعرف

( ومـفوج اًمًـي 331-13/56( و )37/51( و )27/77جمؿقع اًمػتووى ) اكظر:

(، وٓسمـ طمجر اًمتؾخقص 33-3/33ٓسمـ اًمؼقؿ إهموصمي اًمؾفػون )( و6/328-313)

 (.1/53احلٌػم )

 (.3/83إثر )احلديٌ و( اًمـفويي ذم همريى 2)



 

016 

 .(3)يمؾ دًمق سمتؿرة ،سمئر

 :وضمف اًمدًٓمي

 –وضمفوًمي إضمرة  -يمؿ دًمقاً ؾمقـزع –ًو ىمد قمؿؾ مع ضمفوًمي اًمعؿؾ أن قمؾقّ 

يمؿ مترة ؾمقلظمذ، ومدل قمغم ضمقاز اإلضمورة مع ضمفوًمي اًمعقولم إذا يموكً 

 ؾمتمول إمم اًمعؾؿ.

 قمروموً  هلو أن إٓ اًمعؼد قمـد معؾقمي شمؽـ مل وإن إضمرة أن اًمدًمقؾ اًمثوين:

 .(2)اًمتـوزع قمـد إًمقف يرضمع

 ومؽون اًمـزاع، يؼطع ىموـمعوً  قمؾامً  اًمعؾؿ إمم شممول إضمرة أن :اًمدًمقؾ اًمثوًمٌ

 .يموعمضورسمي ضموئزاً 

أن اجلفوًمي ذم اعمعومؾي إذا يموكً ؾمتمول إمم اًمعؾؿ ومل حتدث  اًمدًمقؾ اًمراسمع:

 حتدد مل ممو اًمػؼفوء، ذيمرهو اًمتل اعمًوئؾ مـ قمدد كزاقمًو ومفل ضموئزة ىمقوؾمًو قمغم

 ومـفو: ،هنوئل سمشؽؾ إضمرة ومقفو

 .(1)ويمًقشمف سمطعومف إضمػم اؾمتئجور -

                                        
ة، ( أظمرضمف اسمـ موضمف، يمتوب اًمرهقن، سموب اًمرضمؾ يًتؼل يمؾ دًمق سمتؿرة ويشؽمط ضمؾد3)

(، وىمول اًمٌقصػمي: 4/134اإلرواء ) .(، ىمول إًمٌوين: طمًـ2336طمديٌ رىمؿ )

 (.1/66هذا إؾمـود صحقح رضموًمف صمؼوت )

 (.2/36(، ذح اعمـتفك )33/267( اًمنمح اًمؽٌػم قمغم اعمؼـع )2)

وهل روايي قمـ أمحد، واعمعتؿد قمـد اعمتلظمريـ مـ احلـوسمؾي، وهق  ،موًمؽ :( ىمول سموجلقاز1)

ىمدامي ذم اعمغـل، واظمتوره شمؼل اًمديـ اسمـ شمقؿقي، واسمـ قمثقؿلم. يـظر: اًمتوج اظمتقور اسمـ 

 (،6/363( و)355-6/354(، مـح اجلؾقؾ )6/457( و)428-6/426واإليمؾقؾ)

-2/233( وذح مـتفك اإلرادات )268-33/266واإلكصوف مع اًمنمح اًمؽٌػم )

، واًمنمح 223(، وآظمتقورات اًمػؼفقي ًمؾٌعكم ص275-4/274(، واعمغـل )234

 (.33/32اعمؿتع )
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 .(3)سمعؾػفو اًمداسمي اؾمتئجور -

 .(2)مشوع مـف سمجزء اًمزرع حيصد مـ -

 .(1)اًمـوشمٍ مـ سمجزء إرض إضمورة -

                                        
وروايي قمـ أمحد اظمتورهو اسمـ شمقؿقي واسمـ قمثقؿلم، واؾمتدًمقا  ،احوًمؽقي :( وىمول سموجلقاز3)

)اؾمتئجور إضمػم سمطعومف ويمًقشمف(، ويمقن قمؾػ اًمداسمي معروومًو  سموًمؼقوس قمغم مًلخي

ذح و(، 45-3/44ومتـتػل اجلفوًمي اعممصمرة قمغم صحي اًمعؼد. يـظر: طموؿمقي اًمصووي )

(، واًمػروع 33/283(، واإلكصوف مع اًمنمح اًمؽٌػم )6/13خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر )

(، واظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم 33/32اًمنمح اعمؿتع )و(، 321-3/322ٓسمـ مػؾح )

 .223طمؽوه صوطمى اًمػروع، واًمٌعكم ذم آظمتقورات اًمػؼفقي ص 

اطمصد زرقمل  :ضمؾمـ ىمول ًمر»( وهق مذهى احوًمؽقي واحلـوسمؾي، ىمول ذم اًمتوج واإليمؾقؾ: 2)

، شهذا وًمؽ كصػف، أو ضُمد  كخؾتل هذه وًمؽ كصػفو، ضموز وًمقس ًمف شمريمف9 ٕهنو إضمورة

ذم روايي مفـو: ٓ سملس أن حيصد اًمزرع ويٍمم  -رمحف اهلل-ىمول أمحد »وىمول ذم اعمغـل: 

إكام ضموز هد ٕنف إذا ؿموهده  ،وهق أطمى إزم مـ اعمؼوـمعي ،اًمـخؾ سمًدس مو ُيرج مـف

قمؾؿ ضمزأه اعمشوع ومقؽقن  ومـ قمؾؿ ؿمقئوً  ،وهل أقمغم ـمرق اًمعؾؿ ،سموًمرؤيي ومؼد قمؾؿف

واظمتوره أمحد قمغم اعمؼوـمعي مع أهنو ضموئزة ٕنف رسمام مل ُيرج مـ اًمزرع مثؾ  ،معؾقموً  أضمراً 

(، 6/433. يـظر: اًمتوج واإليمؾقؾ )شوهد يؽقن أىمؾ مـف رضورة ،اًمذي ىموـمعف قمؾقف

 (.4/276واعمغـل )

أمحد ذم روايي هل اًمصحقح مـ مذهٌف، واعمعتؿد قمـد متلظمري احلـوسمؾي،  :قاز( وىمول سموجل1)

.. وقمـف شمؽره .وهق مـ مػردات اعمذهى»وهق اظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم، ىمول اعمرداوي: 

 ش. وشمصح

أهؾ ظمقؼم سمشطر مو ُيرج  ☺قمومؾ اًمـٌل »واؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سمحديٌ: 

ٕن  9ذا معـك اإلضمورة وًمق ؾمؿقـوه مزارقميوه ،و يمون اًمٌذر مـفؿش مـفو مـ صمؿر أو زرع

ره سمجزء ممو ُيرج ن احوًمؽ أضّم إإذ اًمصقرة واطمدة ًمق ىمؾـو  9اًمعؼمة ذم اًمعؼقد سمؿعوكقفو

  .ىمؾـو هل مزارقمي واًمٌذر مـ اًمعومؾأو  ،مـفو

ء إرض مـفو طمديٌ  ،واؾمتدل أصحوب اًمؼقل أظمر سمعؿقم أطموديٌ اًمـفل قمـ يمرا

ء إرضقم ☺هنك رؾمقل اهلل »ضموسمر:  وجيوب سملنف  (،3415)أظمرضمف مًؾؿ ش ـ يمرا

ئفو سموًمذهى واًمػضي، ومـ أدًمتفؿ طمديٌ  9ًمقس قمغم إـمالىمف إمجوقموً   =ٕنف خمصقص سمؽرا
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 اًمؽمضمقح:

سمعد قمرض اًمؼقًملم، وأبرز أدًمتفام، ومو ورد مـ مـوىمشوت، يتٌلم أن 

اعمـػعي  وًمق مل حيدد ومقف مؼداراًمراضمح هق اًمؼقل إول، وهق صحي اًمعؼد 

إضمرة إذا يموكو يموٓن ًمؾعؾؿ، ومل شممد ضمفوًمتفام إمم كزاع وظمالف سملم و

 اًمطروملم، حو يكم:

 ىمقة أدًمتف، وووقطمفو وؾمالمتفو مـ اعمـوىمشي اًمؼوئؿي. .3

 مـوىمشي أدًمي أصحوب اًمؼقل إول. .2

أن إظمذ هبذا اًمؼقل ومقف مراقموة عمؼوصد اًمنميعي ذم اًمتقًػم قمغم اًمـوس ذم  .1

ومع احلرج قمـفؿ، واشمًوق مع كظوئرهو مـ اعمعومالت ذم معومالهتؿ ور

اًمػؼف اإلؾمالمل، وذم إظمذ سموًمؼقل إول شمعطقؾ عمصوًمح اًمـوس، 

 وإيؼوع هلؿ ذم احلرج واعمشؼي.
 

  

                                        
كمضمرهو قمغم  :مو شمصـعقن سمؿحوىمؾؽؿ؟ ىمؾً :ىمول ًمف ☺أن اًمـٌل »راومع سمـ ظمديٍ: 

ري أظمرضمف اًمٌخو ش. ىمول: ٓ شمػعؾقا ازرقمقهو أو أمًؽقهو.اًمرسمع أو قمغم إوؾمؼ

جيوب سملن راومع سمـ ظمديٍ ريض اهلل قمـف ومن اإلمجول  .(3437)ومًؾؿ  (2233)

إّكام يمون اًمـوس يماضمرون قمغم »اًمقارد سمصقرة جمؿع قمغم اعمـع مـفو وهل اًمقاردة ذم ىمقًمف 

 (3415)أظمرضمف مًؾؿ ش . ومقفؾؽ هذا ويًؾؿ هذا...قمغم احوذيوكوت ☺قمفد اًمـٌل 

 عػف. وؾمٌؼ وش هنك قمـ ىمػقز اًمطحون»وطمديٌ 

(، 383-33/378(، اإلكصوف مع اًمنمح اًمؽٌػم )238-4/237يـظر: اعمغـل )

(، جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم 4/282(، اًمروض اعمرسمع )1/443يمشوف اًمؼـوع )

(13/333.) 
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 ثاٌيال املبحث

 وشبقة الدفع الباقات

 – سمؾس طمال – طمال -ًمـو – طمٍ ؾمقا  – زيورة ؾمقا  – 24 ؾمقا  – ممقز ؾمقا  – ؾمقا )

 – اًمزوار ظمط – قمنمة قمغم قمنمة – موسمقهوي – ومؾ ي – إزرق جاعمق – شمرطمول

 (.اًمريووقي زيـ – إؾمٌقع هنويي – زيـ وىمً – سمؾس أصحوب -اًمدوًمقي اًمٌوىمي

 أوال: تصويز املشألة:

اًمٌوىموت مًٌؼي اًمدومع حيصؾ ومقفو اًمعؿقؾ قمغم اخلدموت مـ ظمالل 

يتوح ًمف  سمطوىموت ؿمحـ، ومقدومع ىمقؿي اخلدموت ىمٌؾ احلصقل قمؾقفو، وٓ

آكتػوع مـ اخلدموت إٓ ذم طمدود مو دومعف، يمام أن ًمالكتػوع سموخلدموت 

شمػقت اخلدموت سمػقاشمف، ويٌدأ طمًوب اًمقىمً مـ  اً حمدود وً مدومققمي إضمر وىمت

طملم شمػعقؾ اعمٌؾغ ذم اًمٌطوىمي، وشمتـوؾمى اعمدة ـمرديًو مع مٌؾغ اًمشحـ، ومؿثاًل: 

 ،أجوم 33ت ومؿدة آكتػوع ( ريو33ٓإذا يموكً ىمقؿي اخلدموت اعمشحقكي )

( ريول ومؿدة آكتػوع ؿمفريـ،وهدف اًمنميمي مـ ذًمؽ 333وإذا يموكً )

 وامن اؾمتؿرار آؾمتفالك.
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

، أضمرة شمؽقػ اًمٌطوىموت مًٌؼي اًمدومع سملهنو قمؼد إضمورة أقمقون مشوقمي

حمددة،  ، وومقفو ذط أن يؽقن آكتػوع ذم مدة(3)آؾمتفالك ومقفو مؼدمي

 .ـػعي مؼقد سمؼقؿتفو يقم آؾمتفالكومؼدار اعم

 ثالجًا: احلله الشزعي:

 يتعؾؼ هبذه اًمٌوىمي مًلختون:

 اعمًلخي إومم:

ذم هذه اًمٌوىموت يتؿ دومع إضمرة ىمٌؾ آؾمتفالك، وهذا إصؾ ذم 

 .اًمعؼقد، إذ إصؾ ومقفو قمدم اًمتلضمقؾ

 اعمًلخي اًمثوكقي:

اخلدموت سمعد  قُت ػُ موت ذم مدة حمددة شمَ اؿمؽماط أن يؽقن آكتػوع سموخلد

وومقف مصؾحي  ،ًمقس مـ مؼته اًمعؼد وٓ مـ مصؾحتف مرورهو، وهذا ذط

 .(2)وموًمراضمح ومقف اجلقاز ،أطمد اعمتعوىمديـ

 اعمًلخي اًمثوًمثي:

سمـوًء قمغم أن قمؼد اًمٌطوىمي مًٌؼي اًمدومع يؽقػ قمغم أنف إضمورة مشوع مؼقد 

عمـػعي ومقجقز شمداول هذه اًمٌطوىموت سمؿؿتؾؽوت اًمنميمي، ومنن اًمعؼد يتـوول ا

 .وٓ شملظمذ طمؽؿ اًمتداول سموًمديقن

                                        
( سمخالف آؾمتفالك ذم اًمٌوىموت اعمػقشمرة ومنن إضمرة شمًتقرم ومقفو سمعد اكتفوء مدة 3)

 اًمػوشمقرة.

 (.33خي ذم اًمٌوب اًمتلصقكم، اًمػصؾ اًمثوين ذم اًمنموط ذم اًمعؼقد )( ؾمٌؼ سمحٌ هذه اعمًل2)



 

001 

  



 

002 

 
 
 

 
 انفصم انثاني

 اجلىال خدما 
 

 أرسمعي مٌوطمٌ: وومقف

 مؼطقع مٌؾغ مؼوسمؾ حمددة مدة ذم اعمؼدمي اخلدموت: إول اعمٌحٌ

 آؾمتخدام طمًى حمددة شمعرومي مؼوسمؾ اعمؼدمي اخلدموت اعمٌحٌ اًمثوين:

 طمًى وشمعرومي اؿمؽماك رؾمؿ مؼوسمؾ اعمؼدمي دموتاخل اعمٌحٌ اًمثوًمٌ:

 آؾمتخدام

 (جموكقي) إظمرى واخلدموت ًمؾٌوىموت اًمتوسمعي اخلدموت اعمٌحٌ اًمراسمع:
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 األوه املبحث

 وقطوع وبمغ وقابن ذلددة ودة يف املقدوة اخلدوات

 اًمؼصػمة اًمرؾموئؾ سموىموت – اًمذيمقي اًمرؾموئؾ– إيمًؽما  مقضمقد – اًمرؾموئؾ مػتوح)

ئح – اعمرحيي اًمنمحيي – اجلقال شمؾػزيقن – طواًمقؾموئ  شمتٌع – اعمتعددة اًمنما

 اجلقال – ؿموسمؽ – ومقديق صدى – صدى -يمـؽمول اجلقال – اعمريمٌوت

 طمجى -راطمتل – ركون مقسمويكم -طمقل مقسمويكم – وحتدث اوغط -موؾمـجر

 ظمؾفؿ – آشمصول ركوت – اعمؽوحوت حتقيؾ – اعمؽوحوت اكتظور – اعمؽوحوت

 (.يؼقًمقن

 

 أواًل: تصويز املشألة:

شمؼدم اًمنميمي جمؿققمي مـ اخلدموت اعمتوطمي ًمؾعؿالء اعمشؽميملم ذم إطمدى 

ويؽقن آكتػوع مـ هذه اخلدمي مػتقطمًو  ،سموىموهتو، ومؼوسمؾفو مٌؾغ مؼطقع

 ظمالل مدة اًمػوشمقرة.

ويدظمؾ حتً هذا اعمٌحٌ سمعض اخلدموت اًمتل ىمد يتعؾؼ سمؿضؿقهنو 

ىموت اًمرؾموئؾ، أو شمؾػزيقن اجلقال وهذه اًمتحريؿ يمخدمي صدى، أو سمو

 اخلدموت مـ طمقٌ قمالىمي اًمنميمي سموعمضؿقن قمغم أنقاع:

ٌوذة سموعمضؿقن، مثؾ ظمدمي صدى، ظمدموت ًمؾنميمي ومقفو قمالىمي م .3

 مقسمويكم ركون، وركوت آشمصول مـ ذيمي زيـ.و

ظمدموت يؽقن دور اًمنميمي ومقفو شمؼديؿ اخلدموت عمـ يؼدم ومقفو مضؿقكًو  .2

اًمنميمي، وىمد يذيمر ذًمؽ ذم اًمعؼد سملم اًمنميمي ومؼدم  حمرمًو، سمعؾؿ

اخلدمي، مثؾ: ظمدمي سموىموت اًمرؾموئؾ اًمتل يؼدم مـ ظمالهلو مؼدم اخلدمي 

 حمتقى حمرمًو يموعمؼوـمع اعمقؾمقؼقي.
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مو يؽقن دور اًمنميمي ومقفو إشموطمي اخلدموت عمـ يؼدم مضؿقكًو خمتؾطًو سملم  .1

اًمرؾموئؾ عمـ يؼدم ومقفو  اعمحرم واعمٌوح مثؾ شمؾػزيقن اجلقال، أو سموىموت

 حمتقى مـققمًو سملم احلرام واعمٌوح.
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

 ًمؾخدموت اًمداظمؾي حتً هذا اعمٌحٌ طموًمتون:

أن حيصؾ اعمشؽمك قمغم اخلدمي مع اًمٌوىمي ذم قمؼد واطمد،  احلوًمي إومم:

 وًمتؽققػ هذه احلوًمي اطمتامٓن:

 أن شمؽقػ اخلدمي قمغم أهنو قمؼد ذم قمؼد. .3

 ؽقػ اخلدمي قمغم أهنو مـػعي مـ مـوومع قمؼد اًمٌوىمي.أن شم .2

أن حيصؾ قمؾقفو سمصقرة مًتؼؾي قمـ اًمٌوىمي، ومتؽقن قمؼدًا  احلوًمي اًمثوكقي:

 مًتؼاًل.

 .وذم يمؾتو احلوًمتلم ومنن اًمعؼد قمؼد إضمورة أقمقون مشوقمي حمدد سمؿدة اًمعؼد

 ثالجًا: احلله الشزعي:

 اعمًلخي إومم:

حتدد اعمـػعي ومقف سموًمعؿؾ، يملن يؼقل اًمقاضمى ذم قمؼد اإلضمورة إمو أن 

أضمرشمؽ هذه اًمًقورة إمم مؽي، أو حيدد آكتػوع سمؿدة يملن يؼقل أضمرشمؽ هذه 

اًمًقورة قمنم ؾموقموت، ًمقتحؼؼ ذط اًمعؾؿ اًمتوم سموعمـػعي اًمذي يرومع اجلفوًمي 

 ويؼطع اًمـزاع، وذم هذه اخلدموت طمددت اعمـػعي سموعمدة.

 اعمًلخي اًمثوكقي:

 ظمدمي حتقي مضؿقكًو حمرمًو.طمؽؿ شمؼديؿ اًمنميمي 

 ذم هذه اعمًلخي ـمرومون:

 اًمنميمي. .3

 اًمعؿقؾ. .2

ويمال اًمطروملم حيرم قمؾقف اًمتعوىمد قمغم ظمدمي ًمقس ذم مضؿقهنو إٓ اعمحرم، 
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قمغم اًمعؿقؾ ؾمامع اًمـغؿي اعمقؾمقؼقي، أو إؾمامقمفو عمـ يتصؾ سمف، وحيرم قمغم  ومقحرم

 ،(3)﴾ۆئۆئۈئۈئېئ﴿ًمؼقًمف شمعومم:  9اًمنميمي شمؼديؿ هذه اخلدمي
 ودًمقؾ ذًمؽ طمديٌ اسمـ قمٌوس  ،م حمرمٕن اًمتًٌى اعمٌوذ ًمؾؿحرّ و

 يو ومؼول: ضمؼميؾ أتوكك» يؼقل: ☺ اهلل رؾمقل ىمول: ؾمؿعً ¶

 وؿمورهبو، ومعتٍمهو، وقموسهو، اخلؿر، ًمعـ وضمؾ قمز اهلل إن حمؿد،

 .(2)شومًتؼقفو وؾموىمقفو، ومٌتوقمفو، وسموئعفو، إًمقف، واعمحؿقًمي وطمومؾفو،

أظمؼم أن اًمؾعـ مل يؼتٍم قمغم  ☺أن اًمـٌل  :ديٌووضمف اًمدًٓمي مـ احل

ؿؾف قمغم اإلقموكي قمؾقف، ؿمورب اخلؿر سمؾ دظمؾ ومقف يمذًمؽ مـ اىمتٍم قم

إٓ أن اًمشورع  ،اًمًوىمل، مع أن اعمحرم ذم اخلؿر ذهبويموًمعوس واحلومؾ و

ؾمد اًمذريعي اعمػضقي إًمقفو سمتحريؿ يمؾ مو مـ ؿملنف اإلومضوء سمصقرة مٌوذة ذم 

مو ىمد يؽقن ذريعي همػم مٌوذة يمزراقمي اًمعـى وسمقعف قمغم مـ  اعمحرم، ومل حيرم

 يًتعؿؾف ذم مٌوح أو جمفقل احلول.

 اعمًلخي اًمثوًمثي:

طمؽؿ ىمقوم اًمنميمي سمدور اًمقؾمقط ًمطرف صموًمٌ يؼدم ظمدمي مضؿقهنو 

حمرم، وهذه اعمًلخي ختتؾػ قمـ اًمتل ىمٌؾفو ذم أن اًمنميمي ذم إومم هل اًمتل 

دمي مٌوطمي عمـ وذم هذه احلوًمي شمؼدم اًمنميمي ظم شمؼدم اخلدمي حمرمي اعمضؿقن،

 يًتخدمفو ذم حمرم.

 واحلؽؿ ذم شمؼديؿ اخلدمي ًمطرف صموًمٌ قمغم أطمقال:

                                        
 ( ؾمقرة احوئدة.2( مـ أيي )3)

(، وًمف ؿموهد قمـد أيب داود مـ 4/63(، مًـد أمحد )2786( أظمرضمف أمحد طمديٌ رىمؿ )2)

(، 1563ى يعٍم ًمؾخؿر طمديٌ رىمؿ )طمديٌ اسمـ قمؿر يمتوب إذسمي، سموب ذم اًمعـ

يمتوب اًمٌققع، سموب اًمـفل أن يتخذ  ◙مـ طمديٌ أنس  ؿموهد آظمر قمـد اًمؽممذيو

 (.3284اخلؿر ظماًل، طمديٌ رىمؿ )
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أن شمعؾؿ اًمنميمي أو يغؾى قمغم فمـفو أن مؼدم اخلدمي ًمـ يؼدم ومقفو حمرمًو،  .3

 ومقجقز هلو شمؼديؿ اخلدمي ًمف.

قفو إٓ أن شمعؾؿ اًمنميمي أو يغؾى قمغم فمـفو أن مؼدم اخلدمي ًمـ يؼدم وم .2

ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ﴿ًمؼقًمف شمعومم:  9اعمحرم، ومقحرم قمؾقفو أن شمعقـف قمؾقف

  .(3) ﴾ېئ

أن شمعؾؿ اًمنميمي أو يغؾى قمغم فمـفو أن مؼدم اخلدمي ؾمقؼدم ظمدمي خمتؾطي  .1

سملم احلالل واحلرام، وموحلؽؿ ًمؾغوًمى، ومنن يمون طمالًٓ ضموز هلو شمؼديؿ 

مًو وموحلؽؿ ًمألهمؾى إقمؿ، ىم  يمؾ»ول اسمـ شمقؿقي: اخلدمي، وإن يمون طمرا

 ومقف يؽـ مل ومنذا واًمػًود9 ًمؾنم ؾمٌٌوً  يمون: يمثػماً  اعمحرم إمم أومه ومعؾ

 ،(2)شقمـف هنل: راضمحي مػًدشمف ويموكً ذقمقي راضمحي مصؾحي

 ومػفقمف أن مو يموكً اعمػًدة ومقف همػم راضمحي مل حيرم.

 .(1)ٕن إصؾ ذم اًمعؼقد احلؾ 9أن جيفؾ طمول مؼدم اخلدمي، ومقجقز ًمف .3

 خي اًمراسمعي:اعمًل

  عممدي كغامت صدى، وطمؽؿ أظمذه هلو. طمؽؿ دومع اًمنميمي أضمرة

 ًمؾؿًلخي أطمقال:

ؿ أو اًمشعر ؽَ أن شمؽقن اًمـغؿي مٌوطمي يموًمـشقد أو احلِ  احلوًمي إومم:

 وكحقهو، ومفذه مـػعي مٌوطمي جيقز أظمذ إضمرة قمؾقفو.

ؾقفو9 ومقحرم أظمذ إضمرة قم ،أن شمؽقن اًمـغؿي حمرمي يموًمغـوء احلوًمي اًمثوكقي:

                                        
 ( ؾمقرة احوئدة.2( مـ أيي )3)

 (.12/227( جمؿقع اًمػتووى )2)

 .(18-14)( ؾمٌؼ شمؼرير هذا إصؾ ذم اًمٌوب إول، اًمػصؾ إول 1)
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 .(3)ٕهنو مـػعي همػم مٌوطمي يمام ؾمٌؼ

مـ أقمامل اًمؼرب،  أن شمؽقن دقموًء أو ذيمراً، وكحقمهو ممو يعدّ  احلوًمي اًمثوًمثي:

ومقجقز أظمذ إضمرة قمؾقفو9 ٕن ومقفو مـػعي ًمؾؿًتلضمر، وؾمٌؼ أن أقمامل 

 .(2)اًمؼرب إن يموكً ممو يـتػع سمف اًمغػم ضموز أظمذ إضمرة قمؾقفو

  

                                        
سمط اإلضمورة، قمـد ذ3) يمر ذوط اعمـػعي ( ؾمٌؼ ذم اًمٌوب اًمتلصقكم، اًمػصؾ اًمثوًمٌ: وقا

(56.) 

( شمؿ سمحٌ هذه اعمًلخي ذم اًمٌوب اًمتلصقكم، اًمػصؾ اًمثوًمٌ، قمـد سمحٌ ذوط اعمـػعي 2)

(63.) 
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 الثاٌي املبحث

 االستخداً حشب ذلددة تعرفة وقابن املقدوة اتاخلدو

ؾ – اًمدوزم اًمتجقال)  اًمرؾموئؾ – اًمقؾموئط رؾموئؾ – اًمؼصػمة اًمرؾموئؾ – يمؿ 

 ؾمؿعـل – اعمقىمع حتديد – أبقاب – اعمحكم ضمقال – اعمرئقي اعمؽوحوت – اًمصقشمقي

 مؽون طمدد – اعمتؼدمي اخلدموت – اًمصقيت اًمؼميد – اجلامقمقي اعمؽوحوت –

 (ومقديق سمريد -أمويمـ – مؽوين – ىموءإصد

 أواًل: تصويز املشألة.

شمؼدم اًمنميمي ًمؾعؿقؾ اعمشؽمك ذم إطمدى سموىموهتو ظمدموت سمؿؼوسمؾ يتؿ 

طمًوب هذا اعمؼوسمؾ طمًى آؾمتفالك إمو سموًمدىموئؼ يموعمؽوحوت اعمرئقي، أو 

 سمعدد مرات آؾمتخدام، يموًمرؾموئؾ اًمؼصػمة.
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي.

ا اًمعؼد قمغم أنف قمؼد إضمورة أقمقون مشوقمي، وإضمرة ومقفو متغػمة يؽقػ هذ

 .سمحًى آؾمتخدام

 ثالجًا: احلله الشزعي.

جيقز أن شمؽقن إضمرة متغػمة سمحًى اؾمتفالك اعمـػعي إذا يمون ذًمؽ 

 .(3)مضٌقـمًو سمحقٌ ٓ يًٌى كزاقموً 

  

                                        
( شمؿ سمحٌ هذه اعمًلخي ذم اًمٌوب اًمثوين، اًمػصؾ إول، اعمٌحٌ إول، اعمطؾى اًمثوين 3)

(82.) 
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 الثالث املبحث

 خداًاالست حشب تعرفة و اطرتاك رسي وقابن املقدوة اخلدوات

 – وإصدىموء إهؾ ظمدمي – كوديؽ مػتوح – اًمدوزم مػتوح – إصدىموء مػتوح)

 – (3)"شمقيؽم"  رؾموئؾ – سمريدي -سمػمي سمالك – ىمرويب – اًمتٌودًمقي اًمرؾموئؾ

 (اجلامقمقي اعمؽوحوت -اعمرئل اًمؼميد – اجلقال مـتديوت – اجلقال جمؿققموت

 

 أواًل: تصويز املشألة.

وىمد  ،اخلدموت ًمؾؿشؽميملم ذم اًمٌوىموت ًمدهيوشمؼدم اًمنميمي جمؿققمي مـ 

شمؽقن هذه اخلدموت مقزات إووومقي ًمؾٌوىمي يموًمتخػقض عمجؿققمي مـ إرىموم 

يمام ذم ظمدمي إهؾ وإصدىموء، أو اًمتخػقض ذم أوىموت مع جمؿققمي مـ 

 اخلدموت واعمؿقزات يمام ذم مػتوح كوديؽ.

 ويمؾ هذا مؼوسمؾ رؾمؿ اؿمؽماك وشمعرومي طمًى آؾمتخدام.

                                        
 رؾموئؾ كصقي ( ظمدمي شمصؾ مـ ظمالهلو شمغريدات ؿمٌؽي اًمتقاصؾ آضمتامقمقي"شمقيؽم" قمؼم3)

ًمؾجقال، وهذه اخلدمي يًتػقد مـفو هموًمًٌو مـ ٓ يًتخدمقن إضمفزة اًمذيمقي ًمدظمقل 

 مقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل.
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي.

، وإضمرة ومقفو حمًقسمي يؽقػ هذا اًمعؼد قمغم أنف قمؼد إضمورة أقمقون مشوقمي

 سمطريؼتلم:

 آؿمؽماك اًمدوري. .3

 رؾمؿ آؾمتخدام. .2

إول مـفام إشموطمي اخلدمي  :ومعؼد اخلدمي ذم هذه اعمًلخي ؿمومؾ ًمعؼديـ

ؾؽي مؼوسمؾ مؼوسمؾ رؾمؿ آؿمؽماك اًمدوري، واًمعؼد أظمر مـػعي اخلدمي اعمًتف

رؾمؿ آؾمتخدام، ومقؽقن اًمعؼد طمقـئٍذ مـ اًمعؼقد اعمريمٌي، وٓ يؼول ذم هذا 

ن إشموطمي اخلدمي أمر ٓزم ٓؾمتفاليمفو9 ٕن إشموطمي اخلدمي ممو يـتػع إاًمتؽققػ 

اًمعؿقؾ سمف، ومتصح اعمعوووي قمؾقف، يمام ًمق اؾمتلضمر همرومي كقم يمؾ يقم سمؽذا 

، وٓ يمصمر شمراسمط اًمعؼديـ وقمدم واؾمتلضمر ـمريؼًو ممديًو إًمقفو يمؾ ؿمفر سمؽذا

 إمؽون اكػراد أطمٍد مـفام قمـ أظمر ذم صحي هذا اًمتؽققػ.

 ثالجًا: احلله الشزعي.

 ممو يمصمر ذم طمؽؿ هذه اخلدموت قمدة مًوئؾ:

معوووي ٓ  ْي اًمعؼد ذم هذه اخلدموت يشتؿؾ قمغم قمؼدَ  اعمًلخي إومم:

يمد اضمتامقمفام إمم  مو مل ،يؿؽـ إومراد أطمدمهو قمـ أظمر، وؾمٌؼ ضمقاز هذا

 سملم اًمعؼديـ، وٓ يقضمد رء مـ ذًمؽ ذم هذه اخلدمي. حمرم، أو شمضود  

ذم سمعض اخلدموت اًمداظمؾي حتً هذا اعمٌحٌ يمخدمي  اعمًلخي اًمثوكقي:

اعمػتوح اًمدوزم( و )مػتوح إصدىموء( يدومع اًمعؿقؾ مٌؾغ اؿمؽماك دوري )

أن هذه إرىموم  :ققػفوشمؽ .صموسمً مؼوسمؾ ختػقض أضمقر آشمصول ًمٌعض إرىموم

  .مًتثـوة مـ اًمعؼد اًمعوم )اًمٌوىمي( وهلو قمؼد ظموص هبو )اخلدمي(

 وهذا مـ سموب شمريمقى قمؼقد اعمعووووت همػم اعممديي إمم حمرم ومفل ضموئزة.
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 الرابع املبحث

 (دلاٌية) األخرى واخلدوات لمباقات التابعة اخلدوات

 – اعمتصؾ رىمؿ إفمفور – اعمؽوحوت اكتظور – اعمؽوحوت حتقيؾ – اعمؽوحوت حتديد)

 سموحلد اًمتذيمػم – اًمػوشمقرة سمًداد اًمتذيمػم -اجلامقمل آشمصول – إرىموم حتديد

 – آئتامين احلد – اًمدوزم اًمصػر – اعمؽوحوت طمجى – مقضمقد – اإلمتوين

 سمعد آشمصول ظموصقي إقمودة – اخلدمي وإقمودة إيؼوف – اًمػوشمقرة قمـ آؾمتعالم

 حتقيؾ – اًمًداد ًمعدم ممىمتوً  ومصؾفو سمعد اخلدمي إقمودة – ؽراعمٌ اإلؿمعور ومصؾ

 - اخلدموت شمػعقؾ رؾموئؾ – ؾمقا  ًمعؿالء وإصدىموء إهؾ ظمدمي -اًمرصقد

]مـ ذيمي  اًمدوزم اًمتجقال – كًختل –" DVB-H" اًمرىمؿقي اًمتؾػزيقكقي اًمؼـقات

 زيرو سمقك ومقس – طمًويب قمغم-* 7 سموًمرصقد اًمتحؽؿ – اًمرصقد حتقيؾ – زيـ[

 راإلؿمعو – يب اشمصؾ – اعمؽوحوت حتقيؾ – اًمقاردة/  اًمصودرة اعمؽوحوت إيؼوف –

 اعمػؼقدة أو اعمنوىمي إضمفزة قمـ اإلسمالغ - يمؾؿـل – اعمػؼقدة سموعمؽوحوت

(EIR) – اعمؽوعمي سمعد سموًمرصقد اإلؿمعور – اًمرصقد سموكتفوء اإلؿمعور – قمكم ظمؾقفو 

 (آطمتقوـمل اًمرصقد –

 

 لة.أواًل: تصويز املشأ

شمؼدم اًمنميمي ًمؾعؿقؾ جمؿققمي مـ اخلدموت مـ دون مؼوسمؾ، ومـ هذه 

ومـفو مو يتقىمػ احلصقل  ،اخلدموت مو حيصؾ قمؾقفو اًمعؿقؾ مـ دون ـمؾى

 قمؾقف قمغم ـمؾٌف. 
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

 حيتؿؾ اًمتؽققػ اًمػؼفل هلذه اخلدموت أطمد اطمتامًملم:

 اًمنميمي ًمؾعؿقؾ.شمؽقػ اخلدموت )اعمجوكقي( قمغم أهنو هٌي مـ  .3

شمؽقػ اخلدموت قمغم أهنو مـوومع مشؿقًمي سمعؼد اًمٌوىمي، أو اخلدمي، أو  .2

 .(3)اجلفوز

و آطمتامل إظمػم هق إىمرب9 ٕن إـمالق اًمنميمي وصػ )اعمجوكقي( 
                                        

" وهل: ظمدمي شمقومر مشوهدة جمؿققمي مـ DVB-H( مثؾ: اًمؼـقات اًمتؾػزيقكقي اًمرىمؿقي "3)

 اًمؼـقات جموكًو وهل ظموصي سملنقاع مـ أضمفزة اجلقال.
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مؼوسمؾ اعمٌؾغ اعمدومقع ًمؾٌوىمي،  قمغم هذه اخلدموت ٓ يغػم مـ طمؼقؼي أهنو

إكام ختص هبو اعمشؽميملم ًمدهيو  ـوس،اًمنميمي ٓ شمؼدم هذه اخلدموت ًمًوئر اًمو

 مؼوسمؾ اؿمؽمايمفؿ.

 ثالجًا: احلله الشزعي:

إذا يموكً اخلدمي وؿـ اًمٌوىمي وأقمؾـ ذًمؽ، ومنهنو شمؽقن مضؿـي ًمؾؿـػعي 

، (3)اعمعؼقد قمؾقفو وٓ حيؼ ًمؾنميمي إًمغوؤهو قمـ اعمشؽمك أثـوء مدة اًمػوشمقرة

عؿقؾ سمذًمؽ ورووه سمنمط إسمالغ اًم سمقـام حيؼ هلو إًمغوؤهو قمـ اًمػؽمات اًمؼودمي

 سمف.

وذم طمول أووومً اًمنميمي اخلدمي ظمالل مدة اًمػوشمقرة ومنهنو شمؽقػ قمغم أهنو 

اهلٌي ٕن اعمـوومع شمؼٌض سموؾمتقػوئفو، و هٌي هلذه اًمػؽمة، وحيؼ هلو اًمرضمقع ومقفو9

 .(2)ٓ شمؾزم إٓ سموًمؼٌض

وممو يـٌـل قمغم هوشملم احلوًمتلم أنف ذم طمول اقمتٌور )اخلدمي اعمجوكقي( وؿـ 

ـػعي اعمتعوىمد قمؾقفو ومنن اًمنميمي مؾزمي شمعوىمديًو هبو، وشمضؿـ اًمؼصقر ذم اعم

اخلدمي، وذم طمول اقمتٌورهو هٌي ومنهنو همػم مؾزمي هبو شمعوىمديًو وٓ شمضؿـ 

 اًمؼصقر ومقفو.

  

                                        
مدة اًمػوشمقرة ومؽمة شمعوىمديي، ويًتؿر دمدد هذا اًمعؼد طمتك يتؿ إيؼوومف مـ ( قمغم اقمتٌور أن 3)

داظمؾ ذم اعمًلخي اًمًوسمؼ سمحثفو  -وهق قمدم حتديد مدة اًمعؼد -اًمعؿقؾ أو اًمنميمي، وهذا

ذم اًمٌوب اًمثوين، اًمػصؾ إول، اعمٌحٌ إول، واعمطؾى اًمثوين، وهل مًلخي قمدم 

 ن ًمؾعؾؿ.حتديد إضمرة واعمـػعي، إذا يموكو يموٓ

 (.36/71( و )36/33( اكظر: اًمنمح اًمؽٌػم )2)



 

018 

 

 الثالث الفصن

 اجلواه أجهزة 

 Xperia X10 إريؽًقن ؾمقين -موضمقؽ htc -سمػمي اًمٌالك أضمفزة – شمتٌع ضمفوز)

  ضمفوز - موؾمـجر ٓيػ ويـدوز خلدمي ،(LG GW550 Times) ضمفوز -

Acer Be Touch E200، موؾمـجر ٓيػ ويـدوز خلدمي) 

 

 أواًل: تصويز املشألة:

 شمؼدم اًمنميمي قمروض سمقع أضمفزة، وهل قمغم كققملم:

أضمفزة رضوريي ًمتؼديؿ كقع مـ اخلدموت، و ٓ يؿؽـ احلصقل قمؾقفو إٓ  .3

 .(3)مـ ظمالل اًمنميمي، مثؾ ضمفوز شمتٌع

 أضمفزة ضمقال متطقرة. .2

وىمد شمؼدم اًمنميمي ظمدمي جموكقي مدة معقـي ًمٌعض اخلدموت ذم اجلفوز 

 ًمتًوقمد قمغم شمروجيف.

                                        
يؿؽـ ًمؾعؿقؾ مـ ظمالل شمريمقى ضمفوز ذم  GPS( ظمدمي شمتٌع: هل ظمدمي شمعتؿد قمغم 3)

يقم يمام يؿؽـف ووع ظموصقي اًمتـٌقف قمـ  13اًمًقورة معرومي مقىمعفو وحتريموهتو ظمالل 

يؿؽـف إووومي  دمووز اًمًقورة ًمؾنقمي اعمحددة، أو ظمروضمفو مـ مـطؼي إمون، يمام

ًمف.  شمـٌقفوت اًمصقوكي اًمدوريي ًمتصؾف قمؼم رؾموًمي قمغم ضمقا
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 :ثاىيًا: التلييف الفكوي

يؽقػ هذا اًمعؼد قمغم أنف قمؼد سمقع، وذم طمول يمون اًمعؼد ؿموماًل عمـوومع ومفق 

 .أقمقون مشوقميقمؼد مريمى مـ سمقع وإضمورة 

 زعي:ثالجًا: احلله الش

هذا اًمعؼد مجع سملم سمقع وإضمورة ذم قمؼد واطمد، وهذا مـ  اعمًلخي إومم:

معوووي سمام ٓ يمدي إمم  ْي أنقاع اًمعؼقد اعمريمٌي، وهق ضموئز ٕنف مجع سملم قمؼدَ 

 .(3)رسمو أو حمرم أو شمضود سملم اًمعؼقد

                                        
 ( ؾمٌؼ سمحٌ هذه اعمًلخي ذم اًمٌوب اًمتلصقكم، اًمػصؾ اًمثوين ذم اًمنموط ذم اًمعؼقد 3)

(36-42.) 



 

020 

ػ قمغم أهنو ؽق  اخلدموت اعمجوكقي اعمؼدمي مع إضمفزة شمُ  اعمًلخي اًمثوكقي:

ذم اًمتعوىمد، وصمؿرة هذا اقمتٌورهو داظمؾي ذم آًمتزام اًمتعوىمدي قمغم  مـوومع داظمؾي

اًمنميمي، ومنذا ىمٍمت اًمنميمي ذم شمؼديؿ هذه اخلدمي يمون مـ طمؼ اًمعؿقؾ أن 

 يطوًمى سموًمتعقيض قمـف.
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022 

 

 

 

 

 
 انثانث انباب

 (3) اذلاتف متنتاا  أحكاو

 

 ومصالن:وومقف 

 اًمثوسمً اهلوشمػ سموىموت: إول اًمػصؾ

 اًمثوسمً اهلوشمػ موتظمد: اًمثوين اًمػصؾ

 

 

 

 

 

اعمـتجوت ذم هذا اًمٌوب واًمذي يؾقف شمشوسمف ذم أطمؽومفو إمم طمد يمٌػم اعمـتجوت اًمقاردة ( 3)

ذم اًمٌوب اًمثوين، قمغم اقمتٌور أن آظمتالف ذم وؾمقؾي وصقل اعمـتٍ، وهذا موضمعؾ هذيـ 

 اًمػصؾلم ظمؾقلم مـ يمثػم مـ اعمًوئؾ، إذ ىمد مرت أطمؽومفو ذم اًمػصؾ اًمثوين.
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 األول انفصم

 انثابت تفاذلا باقا 
 

 وومقف مٌحثون:

 اعمػقشمرة اًمٌوىموت: إول اعمٌحٌ

 اًمدومع مًٌؼي اًمٌوىموت: اًمثوين اعمٌحٌ

 

  



 

025 
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 األوه املبحث

 املفوترة الباقات

 (اعمطقر واهلوشمػ اإلكؽمكً – ومقن إيزي -34 هوشمػ – 13 هوشمػ)

 

 أواًل: تصويز املشألة:

وىموت اشمصول صموسمً مػقشمرة، مؼوسمؾ رؾمقم شمؼدم ذيموت آشمصوٓت سم

 ؿمفريي ورؾمقم اؾمتخدام، ورؾمقم شملؾمقس ذم سمعضفو.
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

، رؾمؿ اًمتلؾمقس ومقفو مؼوسمؾ شمؽقػ هذه اًمٌوىموت سملهنو إضمورة أقمقون مشوقمي

إيصول اخلدمي، ورؾمؿ آؿمؽماك اًمشفري مؼوسمؾ اخلط اهلوشمػل، اًمذي يتقح 

ضمراء آشمصوٓت، ورؾمقم آؾمتخدام مؼوسمؾ اؾمتفالك اؾمتؼٌول اعمؽوحوت وإ

 اعمـػعي.

 ثالجًا: احلله الشزعي:

شمشٌف هذه اًمٌوىموت سموىموت اجلقال اعمػقشمرة إمم طمد يمٌػم، إٓ  اعمًلخي إومم:

نف يؾزم ذم سمعض سموىموت اهلوشمػ اًمثوسمً دومع رؾمقم شملؾمقس، وهذه اًمرؾمقم أ

اخلدمي اهلوشمػقي عمؽون اًمعؿقؾ ضموئزة9 ٕهنو أضمرة قمؿؾ اًمنميمي مؼوسمؾ إيصوهلو 

 سمام يًتؾزمف ذًمؽ مـ أقمامل وطمػر وشمقصقالت ؾمؾؽقي.

: هل قمؼد اًمتلؾمقس، اؿمتامل هذه اًمٌوىمي قمغم أيمثر مـ قمؼد اعمًلخي اًمثوكقي:

 اقمؼد شمؼديؿ ظمدمي اخلط اهلوشمػل، وقمؼد اؾمتفالك مـػعي آشمصول، وهذو

 قد معوووي مو مل يمد  د قمغم قمدة قمؼداظمؾ ومقام ؾمٌؼ سمحثف مـ ضمقاز اؿمتامل اًمعؼ

 ذًمؽ عمحرم.
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 الثاٌي املبحث

 الدفع وشبقة الباقات

 (اًمٌطوىمي هوشمػ)

 

 أواًل: تصويز املشـألة:

 سمخوصقي صموسمً هل ظمدمي حيصؾ مـ ظمالهلو اًمعؿقؾ قمغم هوشمػ

 اخلدمي أرىموم إمم مـفو اإلرؾمول ويؼتٍم آؾمتؼٌول، مؼوسمؾ اؿمؽماك ؾمـقي،

 سمطوىموت قمؼم وً ودوًمقّ  وً داظمؾقّ  آشمصول يؿؽـف يمام اًمطقارئ، وأرىموم )اعمجوكقي(

 اًمدومع. مًٌؼي آشمصول
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

ؾمٌؼ شمؼرير أن ظمدمي اخلط اهلوشمػل مـػعي يصح اعمعوووي قمؾقفو، سمـوًء قمغم 

، اعمـػعي ومقفو إشموطمي إضمورةُ  قمؼد ذًمؽ ومنن اًمٌوىموت مًٌؼي اًمدومع شمؽقػ قمغم أهنو

  ت اًمتل شمًؿقفو اًمنميمي )اعمجوكقي(. اخلدمواخلط اهلوشمػل واحلصقل قمغم

 يعد إضمورة (3)وآشمصول قمؼم اًمٌطوىموت مًٌؼي اًمدومع مثؾ سمطوىمي )مرطمٌو(

 إضمرة ومقفو مؼدمي. ،مشوقمي أقمقون

 ثالجًا: احلله الشزعي:

 يـدرج حتً هذه اعمًلخي قمدة مًوئؾ ؾمٌؼ سمحثفو، وهل:

قفو )جموكقي( شمؽقػ اخلدموت اًمتل شمؼدمفو اًمنميمي وشمًؿ اعمًلخي إومم:

ومقجى قمغم اًمنميمي شمؼديؿفو ًمؾعؿقؾ،  ،سملهنو ضمزء مـ اعمـػعي اعمتعوىمد قمؾقفو

 وحيؼ ًمف اعمطوًمٌي سموًمتعقيض قمـد قمدم شمؼديؿ هذه اخلدمي أو اًمتؼصػم ومقفو.

  

                                        
ىمقؿي آشمصول قمغم ىمقؿي  ؾؿ  ـحَ مفو ًمالشمصول مـ أي هوشمػ وشمُ ( هل سمطوىموت يؿؽـ اؾمتخدا3)

 م.اًمٌطوىمي ٓ اهلوشمػ اعمًتخد
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 انثاني انفصم
 انثابت اذلاتف خدما 

 
 وومقف أرسمعي مٌوطمٌ:

 مؼطقع مٌؾغ مؼوسمؾ حمددة مدة ذم اعمؼدمي اخلدموت: إول اعمٌحٌ

 آؾمتخدام طمًى حمددة شمعرومي مؼوسمؾ اعمؼدمي اخلدموت: اًمثوين اعمٌحٌ

 طمًى شمعرومي و اؿمؽماك رؾمؿ مؼوسمؾ اعمؼدمي اخلدموت: اًمثوًمٌ اعمٌحٌ

 آؾمتخدام

 (جموكقي) إظمرى واخلدموت ًمؾٌوىموت اًمتوسمعي اخلدموت: اًمراسمع اعمٌحٌ
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 األوه املبحث

 وقطوع وبمغ وقابن ذلددة ودة يف املقدوة اخلدوات

 اعمؽوحوت – اعمتصؾ هقيي حتديد – اعمػضؾي سموٕرىموم آشمصول)

 (اهلوشمػ مقضمقد – آكتظور – اإلزقموج قمدم –اًمًوظمـ اخلط-اجلامقمقي

 

 أواًل: تصويز املشألة:

شمؼدم اًمنميمي جمؿققمي مـ اخلدموت مؼوسمؾ مٌؾغ مؼطقع يدومع هلو سمشؽؾ 

 .أو يمؾ ؿمفريـ" -"ؿمفريوً دوري 
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

، وهق قمؼد مًتؼؾ شمؽقػ هذه اخلدموت سملهنو قمؼد إضمورة أقمقون مشوقمي

حيصؾ ومقف اًمعؿقؾ قمغم إشموطمي آكتػوع سموخلدمي مدة اًمعؼد مؼوسمؾ إضمرة 

 اًمدوريي.

 ثالجًا: احلله الشزعي:

اإلضمورة إمو أن شمؽقن قمغم قمؿؾ معلم أو قمغم مدة حمددة، وىمد طمددت 

ذه اخلدموت سموعمدة، ومقـتػع اًمعؿقؾ هبو ظمالل مدة اًمعؼد ًمؼوء أضمر اإلضمورة ذم ه

حمدد، وإذا شمرك اعمـػعي أو مل يًتقومفو وموشمً قمؾقف سموكؼضوء اعمدة، وًمزمتف 

 إضمرة قمغم يمؾ طمول.
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 الثاٌي املبحث

 االستخداً حشب ذلددة تعرفة وقابن املقدوة اخلدوات

 مريمز – تـٌقفواًم اإليؼوظ – اًمصقيت اًمؼميد -مرطمٌوً  سمطوىمي)

 (رطمول – ؾمؿعـل – صاليت وىمتل –اًمؼمىمقوت - اًمدًمقؾ اؾمتعالموت

 

 أواًل: تصويز املشألة:

شمؼدم اًمنميمي جمؿققمي مـ اخلدموت ًمؾفوشمػ اًمثوسمً مؼوسمؾ شمعرومي طمًى 

آؾمتخدام، وهذه اخلدموت متوطمي ًمؾعؿالء اعمشؽميملم سمٌوىموت آشمصول 

 ًمؾفوشمػ اًمثوسمً.
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

أقمقون شمؽقػ اخلدموت اًمداظمؾي حتً هذا اعمٌحٌ سملهنو قمؼد إضمورة 

 سموًمعؿؾ. ، وىمدر اعمـػعي ومقفو حمددمشوقمي

 ثالجًا: احلله الشزعي:

هذه اخلدموت قمؼقدًا مًتؼؾي قمـ قمؼد اًمٌوىمي إصؾقي،  شمعدّ  اعمًلخي إومم:

ؽؿ وإضمرة واعمـػعي ومقفو همػم حمددة، ًمؽـفو شممول إمم اًمعؾؿ، وىمد شمؼدم احل

اجلفوًمي ذم اًمعؼد إمم  ع متك مو آخً إمم اًمعؾؿ و مل شممد  سمجقاز اًمعؼقد مـ هذا اًمـق

 .(3)كزاع

ذم ظمدمي )وىمتل صاليت( يتؿ إؿمعور اًمعؿقؾ سملوىموت  اعمًلخي اًمثوكقي:

اًمصؾقات اخلؿس، وهذا مـ قمؿؾ اًمؼم، إذ ومقف إقموكي قمغم اًمطوقمي، وهق داظمؾ 

 ،اخلدمي ميُ مؼد   اًمنميميُ  رُ ضَم مْ وشمُ  ،(2)﴾ەئوئوئۇئ﴿ذم ىمقًمف شمعومم: 

 :☺ًمؼقل اًمـٌل  9اًمـظوم مـ اعمًؾؿلم إن اطمتًٌقا إضمر ذم ذًمؽ ومؼمجمق

 صـعتف ذم حيتًى صوكعف: اجلـي كػر صمالصمي اًمقاطمد سموًمًفؿ يدظمؾ اّلل   إن»

 .(1)شومـٌؾف سمف، واًمرامل اخلػم،

  

                                        
اًمٌوب اًمثوين، اًمػصؾ إول، اعمٌحٌ إول، اعمطؾى اًمثوين  :( اكظر مـ هذا اًمٌح3ٌ)

(331-338.) 

 ( مـ ؾمقرة احوئدة.2( مـ أيي )2)

(، وأبق داود يمتوب اجلفود سموب اًمرمل، طمديٌ رىمؿ 36114( أظمرضمف أمحد طمديٌ رىمؿ )1)

(، 1467رىمؿ )ٌ (، واًمـًوئل يمتوب اخلقؾ، سموب شملديى اًمرضمؾ ومرؾمف طمدي2434)

 (.1467اكظر: صحقح ووعقػ ؾمــ اًمـًوئل طمديٌ رىمؿ ) .ىمول إًمٌوين وعقػ
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 الثالث املبحث

 تخداًاالس حشب تعرفة و اطرتاك رسي وقابن املقدوة اخلدوات

 (اعمػضؾ اًمٌؾد)

 

 أواًل: تصويز املشألة:

شمؼدم اًمنميمي اخلدمي ًمؾعؿقؾ مؼوسمؾ مٌؾغ اؿمؽماك دوري، و شمعرومي طمًى 

آؾمتخدام، وىمد شمؽقن اخلدمي اشمصوًٓ خمػضًو سموًمـًٌي ًمتًعػمة آشمصوٓت 

 وري.اًمعومي مؼوسمؾ اعمٌؾغ اًمد  
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

 مـ قمؼديـ: ىيؽقػ اًمعؼد أنف قمؼد مريم  

 قمؼد إشموطمي اعمـػعي ًمؾعؿقؾ مؼوسمؾ آؿمؽماك اًمدوري. .3

 قمؼد اؾمتفالك اعمـػعي مؼوسمؾ أضمرة آؾمتفالك )اًمتعرومي(. .2

إول مـفام حمدود سمؿدة، واًمثوين  أقمقون مشوقميويمالمهو قمؼدا إضمورة 

 حمدود سموٓكتػوع.

 ثالجًا: احلله الشزعي:

ردهو مـػعي حمؾ إىمرب ضمقاز أن شمؽقن إشموطمي اخلدمي ًمؾعؿقؾ سمؿج

معوووي، وإن يموكً ٓزمي ًمؾحصقل قمغم مـػعي أظمرى9 ٕنف ًمقس مـ ذط 

 صحي قمؼد اإلضمورة إمؽون اكػؽوك اعمـػعي حمؾ اًمتعوىمد قمـ همػمهو.
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 الرابع املبحث

 (دلاٌية) األخرى واخلدوات لمباقات التابعة اخلدوات

 – آئتامين احلد – اًمدوزم اًمصػر – آئتامين سموحلد اًمتذيمػم – سمًداد اًمتذيمػم)

 – اعمٌؽر اإلؿمعور ومصؾ سمعد آشمصول ظموصقي إقمودة – اًمػوشمقرة قمـ آؾمتعالم

/ اًمصودرة اعمؽوحوت إيؼوف – اًمًداد ًمعدم ممىمتوً  ومصؾفو سمعد اخلدمي إقمودة

 (اعمؽوحوت حتقيؾ – اًمقاردة

 

 أواًل: تصويز املشألة:

وشمػ أو ًمؾخدموت شمؼدم اًمنميمي جمؿققمي مـ اخلدموت اًمتوسمعي ًمٌوىموت اهل

 .إظمرى، مـ دون حتديد مؼوسمؾ هلو و ىمد شمًؿقفو اًمنميمي )اخلدموت اعمجوكقي(
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

ػ هذه اخلدموت قمغم أهنو مـوومع داظمؾي سمعؼد اًمٌوىمي أو اخلدمي حمؾ ؽق  شمُ 

 اًمتعوىمد، وإضمرة اعمدومققمي ًمؾٌوىمي أو اخلدمي ؿمومؾي أضمرة هذه اخلدموت.

 حلله الشزعي:ثالجًا: ا

، شمٌعًو ًمؽقن هذه اخلدموت مـوومع يتـووهلو قمؼد اًمٌوىمي أو اخلدمي اًمرئقًي

 حيؼ ًمؾعؿقؾ اعمطوًمٌي سمتعقيض قمـ اًمتؼصػم ومقفو.ومنهنو ٓزمي ذم ذمي اًمنميمي، و
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 انباب انرابع
 اإلنرتنت متنتاا  أحكاو

 

 وومقف ومصالن:

 اًمػصؾ إول: سموىموت اإلكؽمكً

 ة اإلكؽمكًاًمػصؾ اًمثوين: أضمفز 
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 انفصم األول
 باقا  اإلنرتنت

 

 وومقف صمالصمي مٌوطمٌ:

 ٌ إول: اًمٌوىموت مػتقطمي آؾمتخدام مؼوسمؾ مٌؾغ مؼطقعاعمٌح

 دودة آؾمتخدام مؼوسمؾ مٌؾغ مؼطقعاعمٌحٌ اًمثوين: اًمٌوىموت حم

 اعمٌحٌ اًمثوًمٌ: اًمٌوىموت اعمػقشمرة طمًى آؾمتخدام
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 املبحث األوه

 وحة االستخداً وقابن وبمغ وقطوعالباقات وفت

 -ؿمومؾ DSL آوموق – DSL آوموق – سمؾس ضمقد سموكد سمرود – ضمقد سموكد سمرود)

 يمـؽً – يمـؽً مقسمويكم – اًمضقئقي إًمقوف FTTH – اكػجـ – كً ضمقال

 (ضمق أي - اعمـززم اًمنيع اإلكؽمكً – وموي زيـ – اًمٌقً ذم سمرودسموكد - سمالس

 أواًل: تصويز املشألة:

يمي ظمدموت اإلكؽمكً اًمًؾؽقي أو اًمالؾمؾؽقي مؼوسمؾ مٌؾغ دوري شمؼدم اًمنم

مؼطقع، وىمد يتضؿـ قمؼد اًمٌوىمي ظمدموت أظمرى يموٓشمصوٓت اهلوشمػقي 

، ومـ هذه (2)و )سمرودسموكد ضمقد سمؾس( (3)اعمجوكقي يمام ذم سموىمي )سمرودسموكد ضمقد(

اخلدموت مو ًمؾنميمي دور ذم حتديد مضؿقكف اًمذي شمتعؾؼ سمف إطمؽوم يمخدمي 

 .(1)جـ()اكػ

  

                                        
( هل ظمدمي شمتضؿـ طمزمي مـ اخلدموت ؿمومؾي اإلكؽمكً اعمػتقح واعمؽوحوت اعمجوكقي 3)

 ًمؾفقاشمػ اًمداظمؾقي، سموإلووومي إمم ظمدموت أظمرى يمندارة اخلدموت وإدارة اخلصقصقي.

 سموكد ضمقد، سموإلووومي إمم أن اعمؽوحوت جموكًو ًمؾجقال.( هل ظمدمي شمتضؿـ ظمدموت سمرود2)

( هل ظمدمي شمتقح ًمؾعؿقؾ مشوهدة اعمحتقى اعمرئل )ىمـقات شمؾػزيقكقي ومضوئقي، سمرامٍ 1)

ريووقي وصمؼوومقي، أومالم اًمًقـام اًمعرسمقي واًمعوعمقي، وسمرامٍ أظمرى( سمطريؼي شمػوقمؾقي، يمام 

 مقجو. 23قمي شمصؾ إمم يتقح ظمدمي آشمصول اعمجوين واإلكؽمكً اعمػتقح سمن
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

، اعمـوومع ومقفو حمددة أقمقون مشوقمييؽقػ هذا اًمعؼد سملنف قمؼد إضمورة 

 عمـوومع متعددة. سموًمزمـ، وىمد يؽقن هذا اًمعؼد ؿمومالً 

 ثالجًا: احلله الشزعي:

اعمـػعي ذم هذا اًمعؼد مؼقدة سموًمزمـ، ومؾؾعؿقؾ اؾمتغراق هذا  اعمًلخي إومم:

، وشمًتحؼ اًمنميمي إضمرة ذم طمول سمذل اعمـػعي وًمق مل يـتػع اًمزمـ سموٓكتػوع

 اًمعؿقؾ سمٌمء مـفو.

اهلوشمػ، ( شمؼدم اًمنميمي ظمدمي اإلكؽمكً وذم ظمدمي )اكػجـ اعمًلخي اًمثوكقي:

  امٍ جمؿققمي مـ اًمؼـقات اًمػضوئقي.ًمؼم وً مرئقّ  وشمؼدم يمذًمؽ حمتقًى 

 ف:واحلؽؿ ذم هذه اخلدمي مـ هذه اًمـوطمقي ُيتؾػ سمحًى إـمرا 

إن يمون يعؾؿ أو يغؾى قمغم فمـف أنف ؾمقـتػع هبذه اخلدمي ذم  :(3)اًمعؿقؾ .3

اعمٌوح ضموز ًمف آؿمؽماك ومقفو، وإن يمون يعؾؿ أو يغؾى قمغم فمـف أنف ؾمقـتػع 

 هبو ذم اعمحرم طمرم قمؾقف آؿمؽماك ومقفو، ٕن اًمقؾموئؾ هلو أطمؽوم اعمؼوصد.

ي قمغم أنف مـ اًمنميمي: يصـػ مو شمؼدمف اًمنميمي مـ مضؿقن ذم هذه اخلدم .2

ومػقف احلالل وومقف احلرام، وًمؾنميمي قمالىمي سمتحديد  ،اعمحتقى اعمختؾط

 ديد اعمضؿقن.و قمالىمي سمتحاًمؼـقات اعمشؿقًمي سموخلدمي، وًمقس هل

 ًمؾنميمي قمالىمي شمعوىمديي هبام، مهو: ،وهـوك ـمرومون

اًمعؿقؾ: ومنن يموكً اًمنميمي شمعؾؿ أو يغؾى قمغم فمـفو أنف ؾمقـتػع هبو ذم  . أ

ؼديؿ اخلدمي ًمف، وإن يموكً شمعؾؿ أو يغؾى قمغم فمـفو أنف طمالل ضموز هلو شم

ؾمقـتػع هبو ذم حمرم مل جيز هلو شمؼديؿ اخلدمي ًمف، وإن مل شمعؾؿ ـمٌقعي 

 ضموز هلو شمؼديؿ اخلدمي ًمف. -وهق إقمؿ إهمؾى –اؾمتخدامف 

                                        
 ( احلؽؿ اعمػصؾ هـو يـطٌؼ قمغم مجقع اخلدموت.3)
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 اًمؼـقات اعمشوريمي ذم اخلدمي، وهلو أطمقال: . ب

ومقحرم  -ؼـقات اًمغـوئقييموًم –أن يؽقن مو شمؼدمف مـ اًمؼمامٍ طمرامًو حمضًو  (3

 شمؼديؿ اخلدمي هلو.

يمؼـقات اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمًـي  –أن يؽقن مو شمؼدمف مـ اًمؼمامٍ منموقمًو  (2

 ًتحى شمؼديؿ اخلدمي هلو، وشممضمر اًمنميمي سمذًمؽ.ومق -اًمـٌقيي

 أن يؽقن مو شمؼدمف مـ اًمؼمامٍ طمالًٓ، ومقجقز ًمؾنميمي شمؼديؿ اخلدمي هلو. (1

سملم احلالل واحلرام واعمنموع،  وً تؾطأن يؽقن مو شمؼدمف مـ اًمؼمامٍ خم (3

  وموحلؽؿ ًمؾغوًمى.
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 الثاٌي املبحث

 وقطوع وبمغ وقابن االستخداً ذلدودة الباقات

 يمـؽً – يمـؽً مقسمويكم – ٓيً سموكد سمرود – ؿمومؾ DSL آوموق – DSL آوموق)

 .(3)(اًمققمل سموكددسمرو -ضمق أي - وموي زيـ – اًمٌقً ذم سمرودسموكد - سمالس

 

 ألة:أواًل: تصويز املش

 4 -ضمقجو 3)شمؼدم اًمنميموت سموىموت اؿمؽماك ذم اإلكؽمكً سملطمجوم حمددة 

مؼوسمؾ مٌؾغ  .(..ؿمفر، ؿمفريـ)يؼقد اؾمتخدامفو سمقىمً حمدد  ..(.ضمقجو

وقمـد اؾمتفالك يمومؾ اًمٌقوكوت اعمتوطمي شمتقىمػ اخلدمي طمتك شمٌدأ  ،مؼطقع

اكتفوء اعمدة اًمػؽمة اًمؼودمي، سمقـام إذا مل يًتفؾؽ اًمعؿقؾ اًمٌقوكوت اعمتوطمي طمتك 

 ومنهنو شمػقت قمؾقف.

 

  

                                        
اًمذي ىمٌؾف، وذًمؽ ٕن هلو  ( شمؿ ذيمر سمعض اخلدموت حتً هذا اعمٌحٌ واعمٌح3ٌ)

وهذه صقرة اخلدموت ذم اعمٌحٌ  ،صقرة آؾمتفالك اعمػتقح سمؿٌؾغ مؼطقع :صقرشملم

 داظمؾي حتً هذا اعمٌحٌ. وهل ،إول، واًمصقرة اًمثوكقي آؾمتفالك ومقفو حمدود
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

، اعمـوومع سمنمط أن يؽقن أقمقون مشوقمياًمعؼد ذم هذه اًمٌوىموت قمؼد إضمورة 

 آكتػوع ذم مدة حمددة، وإضمرة واعمـػعي ومقفو حمددة.

 ثالجًا: احلله الشزعي:

اًمعؾؿ صقرة اًمعؼد ضموئزة، وإضمرة واعمـػعي حمددة ذم اًمعؼد، ومنمط 

متحؼؼ سمصقرة أيمثر مـ همػمه مـ اًمٌوىموت إظمرى، وأطمؽوم مـح اًمعؿقؾ 

 ًمؾخدمي متقىمػي قمغم اًمعؾؿ سمحول اؾمتخدام اًمعؿقؾ هلو وهق قمغم صمالصمي أطمقال:

أن شمعؾؿ اًمنميمي أو يغؾى قمغم فمـفو أن اًمعؿقؾ ؾمقًتخدمفو ذم اعمٌوح،  .3

 ومقجقز هلو شمؼديؿ اخلدمي.

اًمعؿقؾ ؾمقًتخدمفو ذم اعمحرم،  أنأن شمعؾؿ اًمنميمي أو يغؾى قمغم فمـفو  .2

 رم قمؾقفو شمؼديؿ اخلدمي ًمف.ومقح

ٕن إصؾ ذم  9أٓ شمعؾؿ اًمنميمي طمول اًمعؿقؾ، ومقجقز هلو شمؼديؿ اخلدمي .1

 اعمعومالت احلؾ واإلسموطمي.
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 الثالث املبحث

 االستخداً حشب املفوترة الباقات

(stc كً إيزي – وموي واي) 

 

 أواًل: تصويز املشألة:

ي ظمدمي اإلكؽمكً وحتًى ىمقؿي اًمػوشمقرة سمحًى مدة شمؼدم اًمنميم

 stcآؾمتخدام، وىمد ختتؾػ اًمتًعػمة قمـد زيودة مدة آؾمتخدام يمام ذم سموىمي )

 .(وموي واي
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي واحلله الشزعي:

، اعمـوومع ومقفو أقمقون مشوقميشمؽقػ هذه اًمٌوىموت قمغم أهنو قمؼقد إضمورة 

تؾػ اعمـػعي وإضمرة سمحًى مدة آؾمتخدام، حمدودة سمؿدة آؾمتخدام، وخت

 وهق قمؼد صحقح ضموئز ذقمًو.
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 الثاٌي الفصن

 اإلٌرتٌت أجهزة

 اإلكؽمكً مقدم - اكػجـ ضمفوز – ؿمومؾ DSL آوموق ذم اعمقدم – سموكد سمرود)

 مقسمويكم - كً يمقيؽ - igo اًمصغػم اعمقدم - ضمق مـ اعمؼدم اعمطقر واهلوشمػ

 .(يمـؽً

 ة:أواًل: تصويز املشأل

شمؼدم ذيموت آشمصوٓت ظمدموت اإلكؽمكً قمؼم أضمفزة يشؽمهيو اًمعؿقؾ 

 مـفو، وهذه إضمفزة مـ طمقٌ مؼوسمؾفو قمغم صمالصمي أنقاع:

جموكقي، وهل ذم اًمغوًمى ًمؾخدموت مرشمػعي اًمؼقؿي، وذم اًمعروض  .3

 اًمؽموجيقي ًمؾخدموت.

سمؿؼوسمؾ دوري مؼًط قمغم أوىموت دوريي، وذم طمول إًمغوء اخلدمي ومنن  .2

شمًتؿر ذم اؾمتقػوء ىمقؿي اجلفوز ذم مقاقمقد اؾمتحؼوق أىمًوـمف، اًمنميمي 

وقمـد رهمٌي اًمعؿقؾ ذم شمصػقي رىمؿ اهلوشمػ وآؾمتغـوء قمـ مجقع ظمدموشمف 

 يتؿ إطمالل مجقع إىمًوط اعمتٌؼقي واؾمتقػوء يمومؾ ىمقؿي اجلفوز.

 سمؿؼوسمؾ مؼطقع يًؾؿ قمـد احلصقل قمغم اجلفوز. .1

 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

قمغم أنف قمؼد سمقع داظمؾ ذم قمؼد اخلدمي، وًمف صمالث  يؽقػ هذا اًمعؼد

 طموٓت:

 ؿـ ىمقؿي اًمٌوىمي )إضمفزة اعمجوكقي(.قمؼد سمقع اًمثؿـ ومقف ُمض .3

 قمؼد سمقع ممضمؾ اًمثؿـ أو سمعضف. .2

 قمؼد سمقع اًمثؿـ ومقف طمول. .1
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 ثالجًا: احلله الشزعي:

 حتً هذا اعمٌحٌ قمدة مًوئؾ:

ويؽقن حتً  ،اًمعؼديتؿؾؽ اًمعؿقؾ اجلفوز سمؿجرد إمتوم  اعمًلخي إومم:

 شمٍمومف ووامكف، ودمري قمؾقف أطمؽوم اًمٌقع مـ اكتؼول اعمؾؽ واًمرد سموًمعقى.

جيى قمغم اًمنميمي سمقون أن اجلفوز مؾؽ اًمعؿقؾ، أو اإلؿمورة  اعمًلخي اًمثوكقي:

إمم أن اًمعؼد مشتؿؾ قمغم مٌويعي يؽقن اجلفوز ومقفو مؾؽًو ًمف سمؿقضمٌفو، ويؽػل 

ره ذم كؿقذج ـمؾى اخلدمي اًمذي يقىمعف ذم ذًمؽ إؿمفوره ذم اإلقمالن، أو ذيم

 اًمعؿقؾ.

ذم طمول طمصقل اًمعؿقؾ قمغم ضمفوز ىمقؿتف مؼًطي قمغم أؿمفر  اعمًلخي اًمثوًمثي:

ومنن إىمًوط حتؾ قمـد رهمٌتف ذم شمصػقي رىمؿ اهلوشمػ وآؾمتغـوء قمـ مجقع 

ظمدموشمف، وإصؾ أن إضمؾ معتؼم ذم اًمعؼد، ومنن مل يـص ومقف قمغم طمؾقل 

ًمي ومنن ضمقازه متقىمػ قمغم روو اًمعؿقؾ9 إذ إن إضمؾ إىمًوط ذم هذه احلو

 هو مـ دون روو اًمعؿقؾ.إًمغوؤ صػي معتؼمة ذم اًمعؼد ومؾقس ًمؾنميمي
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 انباب اخلامس
 و ادلسابقا  يف شركا  االتصاال  احلىافز

 

 وومقف ومصالن:

 ول: احلقاومز ذم ذيموت آشمصوٓتاًمػصؾ إ

 شمصوٓت: اعمًوسمؼوت ذم ذيموت آاًمػصؾ اًمثوين

  



 

057 

  



 

058 

 

 الفصن األوه

 احلوافز يف طركات االتصاالت

 )ىمطوف، كؼوـمل(

 

 أواًل: تصويز املشألة:

كؼوـمًو مـ ظمالل ىمقومف  (2)و )كؼوـمل( (3)جيؿع اًمعؿقؾ ذم سمركومٍ )ىمطوف(

أو  أو شملؾمقس ظمدمي ضمديدة، سمعدة أمقر مـفو: )آؿمؽماك ذم اخلدموت،

ًمتحػقز اًمعؿقؾ ًٓمتزام اًمًؾقك  .( وذًمؽ.أو آكتظوم ذم اًمًداد آؾمتفالك،

وًمزيودة قمدد اًمعؿالء، اكتظوم اًمًداد، اعمرهمقب ًمؾنميمي سمؽثرة آؾمتفالك، و

 ويؿؽـ أن حيصؾ اًمعؿقؾ مـ ظمالل هذه اًمـؼوط قمغم اعمؿقزات اًمتوًمقي:

يمدىموئؼ آشمصول اإلووومقي واًمرؾموئؾ  ،ظمدموت مؼدمي مـ اًمنميمي .3

 وهمػمهو.

نميمي، شمؼقم اًمنميمي سموًمتعوىمد ظمدموت مؼدمي مـ ضمفوت أظمرى همػم اًم .2

 معفو ًمتؼديؿ هذه اخلدموت ًمعؿالئفو.

 ؾمؾع مؼدمي مـ متوضمر متعووكي مع اًمنميمي. .1

                                        
هق سمركومٍ حتػقز أـمؾؼتف ذيمي آشمصوٓت اًمًعقديي جلؿع اًمـؼوط مـ ظمالل:  (3)

)آؿمؽماك ذم اخلدموت، شملؾمقس ظمدمي ضمديدة، ىمقؿي آؾمتفالك، آكتظوم ذم اًمًداد 

خلدموت اجلقال و اهلوشمػ(. ويؿؽـ اؾمتٌدال اًمـؼوط اًمتل شمؿ دمؿقعفو سمؿجؿققمي مـ 

احلصقل قمغم رؾموئؾ ىمصػمة جموكقي  :مثؾ ،عؾؼي سمخدموت آشمصوٓتاعمؽوومآت اعمت

ئقي طمقٌ يؿؽـ  ،واحلصقل قمغم دىموئؼ مؽوحوت جموكقي ًمؾفوشمػ ،ًمؾجقال وىمًوئؿ ذا

ء مـ مطوقمؿ أو أؾمقاق أو همػمهو.  اؾمتخدام اًمؼًوئؿ ذم اًمنما

 و.هداياحلصقل قمغم ظمدموت و( سمركومٍ حتػقز أـمؾؼتف ذيمي مقسمويكم جلؿع اًمـؼوط و2)
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 ثاىيًا: التلييف الفكوي:

 :(2)ذم شمؽققػ احلقاومز اًمتجوريي (3)هـوك قمدة آراء

أهنو وقمد سموهلٌي مـ اًمنميمي ًمؾعؿقؾ، ومنن يموكً معؾـي ىمٌؾ  اًمرأي إول:

موت اعمضؿـي هلذا احلوومز ومفل هٌي معؾؼي قمغم ذط، طمصقل اًمعؿقؾ قمغم اخلد

 .(1)وإن يموكً سمعد ذًمؽ ومفل هٌي حمضي

 قمـ يمؾ   أهنو ضمزء مـ اعمعؼقد قمؾقف، وموًمثؿـ اعمٌذول قمقٌض  اًمرأي اًمثوين:

 شمًؿقي، جمرد هل إكام ًمؾٌقع اعمؼوركي اهلٌي»مـ اخلدمي واحلوومز، ىمول ذم اًمػروق: 

 ومػعؾ، صمقسمؽ، هتٌـل أن قمغم سمامئي ركدا مـؽ أؿمؽمي :ؿمخص ٔظمر ىمول ومنذا

 .(3)شسمامئي معوً  مٌقعون واًمثقب وموًمدار

أهنو مـ اهلٌوت اعمحرمي اًمتل يتذرع هبو إمم أيمؾ أمقال اًمـوس  اًمرأي اًمثوًمٌ:

رًا  ،مـ ظمالل شمشجقعفؿ قمغم آؾمتفالك ومقام ٓ حيتوضمقكف يمام أن ومقفو إرضا

 .(4)سموعمـوومًلم

 اًمراضمح:

اًمتؽققػ إول9 ٕن هذه احلقاومز )اًمـؼوط( ذم  هق -واهلل أقمؾؿ-إىمرب 

طمؼقؼي احلول همػم مؼصقدة ذم اًمعؼد وإكام ضموءت شموسمعي ًمؾتشجقع قمغم 

آؾمتفالك أو اعمٌودرة سموًمًداد، يمام أن أؾمعور اخلدموت مل ختتؾػ سمنووومي هذه 

                                        
 (.68-55( اكظر ذم سمقون هذه أراء يمتوب احلقاومز اًمتجوريي، د. ظموًمد اعمصؾح )3)

ف سموًمًؾع، أو 2) ومز اًمتجوريي: هل يمؾ مو يؼقم سمف اًمٌوئع، أو اعمـتٍ مـ أقمامل شُمعر  ( احلقا

ء أيموكً  ٌُّ قمؾقفو، وشمدومع إمم اىمتـوئفو ومتؾؽفو مـ صوطمٌفو سموًمثؿـ، ؾمقا اخلدموت وحت

 (.33 – 8قمؼد اًمٌقع، أو سمعده. اكظر: احلقاومز اًمتجوريي ) شمؾؽ إقمامل ىمٌؾ

ومز اًمتجوريي )1)  (55( اكظر: احلقا

 (.1/251( اًمػروق )3)

 (222 - 1/223( اكظر: اعمـتؼك مـ ومتووى اًمشقح صوًمح اًمػقزان )4)
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احلقاومز، يمام أن اًمتؽققػ اًمثوين ًمف وضمف مـ اًمـظر وذًمؽ أنف كظر إمم أثر 

ًمذا ٓ يٌعد  9ن اهلٌي إذا قمؾؼً ذم قمؼد معوووي ومنهنو شمؾزم ومقفإٌ طمق 9اعمًلخي

أن يؽقن اخلالف سملم اًمؼقل إول واًمثوين يؼرب مـ أن يؽقن ظمالومًو ًمػظقًو9 

ٕنف ذم يمؾتو احلوًمتلم يؾزم اًمنميمي إذا شمؿ اًمتعوىمد قمغم اؾمتحؼوق اًمعؿقؾ 

 ًمؾحقاومز ذم طموٓت معقـي يمام ؾمقليت.

 :(3)مـ وضمفلمويـوىمش اًمتؽققػ اًمثوًمٌ 

أن هذه احلقاومز وؾمقؾي ًمؽمهمقى اًمعؿقؾ ذم شمؼديؿ هذه اًمنميمي قمغم همػمهو،  .3

، وًمقس و آًمتزام سموًمًداد، وزيودة آؾمتفالك ذم اخلدموت اًمتل حيتوضمفو

–سموعمًتفؾؽ سمتؽؾقػف سموؾمتفالك مو ٓ حيتوضمف9 ٕن ىمقؿي اخلدمي  ومقف شمغرير

 أيمثر مـ ىمقؿي احلوومز. -هموًمٌوً 

ومال حيجر قمغم أطمد مـفؿ ذم  ،ـوومس ذم ضمذب مشؽميملم هلوأن اًمنميموت شمت .2

ر  مو ،ؾمؾقك ـمريؼ جيعؾف متؼدمًو قمغم همػمه دام يؼصد كػع كػًف ٓ اإلرضا

 سمغػمه.

 ثالجًا: احلله الشزعي:

 اعمًلخي إومم:

سمـوًء قمغم أن اعمرضمح ذم هذا اًمـقع مـ اعمحػزات شمؽققػف سملنف هٌي، ومنكف جيقز 

 ؿقؾ ىمٌقهلو وآكتػوع هبو.ًمؾنميمي سمذهلو، وجيقز ًمؾع

 اعمًلخي اًمثوكقي:

ت ىمٌؾ دظمقل اًمعؿقؾ ذم اًمعؼد، أو آإذا أقمؾـً اًمنميمي سمركومٍ اعمؽووم

ًمؾػؽمات اًمعؼديي اًمؼودمي ومنهنو مؾزمي سموًمقوموء9 ٕهنو هٌي معؾؼي قمغم حتؼؼ 

 ذـمفو ومقضمى آًمتزام سمف قمـد حتؼؼف.

                                        
 (73( اكظر احلقاومز اًمتجوريي، د. ظموًمد اعمصؾح )3)
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 اعمًلخي اًمثوًمثي:

عد مرور مدة حمددة ومنن ذًمؽ إذا اؿمؽمـمً اًمنميمي ومقت اًمـؼوط سم

9 ٕنف ذط صحقح همػم خموًمػ عمؼته قمؼد اهلٌي، وومقف مصؾحي (3)ضموئز

ًمؾنميمي سمعدم آؾمتؿرار سموًٓمتزام سموهلديي إمم همػم طمد، و ًمعدم شمرايمؿ اًمـؼوط 

 إمم طمٍد يمٌػم ىمد يي سموًمنميمي شمؼديؿف دومعي واطمدة.

 اعمًلخي اًمراسمعي:

وسمؾي ًمؾـؼوط مـ اخلدموت اًمتوسمعي ًمؾنميمي جيقز ًمؾنميمي أن شمؼدم اهلدايو اعمؼ

يمدىموئؼ آشمصول أو اًمرؾموئؾ اًمـصقي وهمػمهو، يمام جيقز هلو أن شمؼدم اخلدموت 

 ٌي مـػعي.هقمؼم ضمفوت أظمرى، ويؽقػ اًمعؼد ذم هوشملم اًمصقرشملم سملنف 

ػ اًمعؼد سملنف هٌي مـ ضمفوت همػم اًمنميمي ومقؽق   وً أمو إذا يموكً اهلدايو أقمقوك

 قملم، وهق ضموئز.

ن اًمتؽققػون ُكظَِر ومقفام إمم مآل اًمعؼد، أمو إذا ُكظَِر إمم مٌتدئف ومفل هٌي هذاو

و اجلفوت اًمنميؽي هلو أمشوقمي سملم ظمدموت وأقمقون مـ اًمنميمي مؼدمي اخلدمي 

ذم سمركومٍ اعمؽوومآت، وشمؼدر اهلٌي سمحدود اًمـؼوط اعمتوطمي ًمؾعؿقؾ اًمتل يرهمى 

 ذم اؾمتخدامفو.

تٌدل اًمـؼوط سمدىموئؼ اشمصول، أو سمرؾموئؾ مثوًمف: ذم )ىمطوف( يؿؽـ أن شمً

كصقي، يمام يؿؽـ أن حيصؾ اًمعؿقؾ مـ ظمالهلو قمغم وضمٌي ذم مطعؿ، أو مـ 

متجر طمؾقيوت، أو حيصؾ قمغم يمتوب مـ مؽتٌي، وهؽذا يتٌلم أن احلوومز همػم 

 ـًٌي ًمؾنميمي سمؾ هق مؼقد سملمقر ُيػم سمقـفو اًمعؿقؾ.ًمحمدد سمو

 

  
                                        

 (.36-35( اكظر اًمٌوب اًمتلصقكم، اًمػصؾ اًمثوًمٌ )3)
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 انفصم انثاني
 شركا  االتصاال  ادلسابقا  يف

 

 وومقف مٌحثون:

 حٌ إول: شملصقؾ أطمؽوم اعمًوسمؼوتاعمٌ

 ؼل ًمؾؿًوسمؼوت ذم ذيموت آشمصوٓتاعمٌحٌ اًمثوين: مثول شمطٌق
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 املبحث األوه

 تأصين أحلاً املشابقات

 

 ختتؾػ أطمؽوم اعمًوسمؼوت سمحًى أنقاقمفو، وذًمؽ قمغم اًمـحق أيت:

 اًمـقع إول:

يموًمغـوء اعمحرم، أو رمل احلققان، سملن جُيعؾ  اعمًوسمؼي ذم أمر حمرم،

  .همرووً 

 .(3)وىمد اشمػؼ أهؾ اًمعؾؿ قمغم حتريؿ هذا اًمـقع مـ اعمًوسمؼوت

 اًمـقع اًمثوين:

  .اعمًوسمؼي ومقام ٓ يدظمؾ ذم اًمـقع إول سمال قمقض

مل يدظمؾ  ًمدظمقًمف ذم قمؿقم اعمٌوطموت مو 9(2)وهذا ضموئز سموشمػوق أهؾ اًمعؾؿ

 ر.قمؾقف اًمتحريؿ مـ وضمف آظم

 اًمـقع اًمثوًمٌ:

اعمًوسمؼي ومقام ورد اًمـص سمخصقصف، وهق اعمًوسمؼي ذم اًمرمل وريمقب 

ٓ ؾمٌؼ إٓ ذم ظمػ، أو »ىمقًمف:  ☺اخلقؾ واإلسمؾ، ومؼد ضموء قمـ اًمـٌل 

                                        
، رواه شمـ اًمروح همرووً  ًمعـ مـ اختذ ؿمقئوً : » ☺( حلديٌ قمٌد اهلل سمـ قمؿر أن اًمـٌل 3)

 (.3/133(، واكظر: مغـل اعمحتوج )3847مًؾؿ )

وىمد وىمع آشمػوق قمغم ضمقاز »(، وومقف: 34/313(، اعمجؿقع )8/157( اكظر: اعمغـل )2)

حلوومر واًمـصؾ، ًمؽـ ىمٍمهو موًمؽ واًمشوومعل قمغم اخلػ وا ،اعمًوسمؼي سمغػم قمقض

 .شوظمصف سمعض اًمعؾامء سموخلقؾ، وأضموزه قمطوء ذم يمؾ رء
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  .(3)شكصؾ، أو طموومر

، وإن (2)ومنن يمون اًمعقض مـ همػم اعمتًوسمؼلم ومفق ضموئز سموشمػوق أهؾ اًمعؾؿ

 :(1)لا أهؾ اًمعؾؿ قمغم صمالصمي أىمقيمون اًمعقض مـ اعمتًوسمؼلم ومؼد اظمتؾػ 

يمثػم مـ متلظمري احلـوسمؾي، وهق ، وهق ىمقل جيقز مطؾؼوً  اًمؼقل إول:

 .(3)اظمتقور اسمـ شمقؿقي واسمـ اًمؼقؿ

ؾ ذم اًمًٌوق يؿؽـ أن جيقز سمنمط أن يؽقن معفؿ حمؾ   اًمؼقل اًمثوين:

مـ اًمعقض، وهذا ىمقل احلـػقي واًمشوومعقي وأيمثر  يًٌؼ، وٓ يٌذل ؿمقئوً 

 .(4)سمؾي وسمعض احوًمؽقياحلـو

، وهق مذهى موًمؽ، وأيمثر احوًمؽقي ٓ جيقز مطؾؼوً  اًمؼقل اًمثوًمٌ:

 .(5)قمؾقف

  

                                        
(، واًمـًوئل 3633(، واًمؽممذي )2463(، وأبق داود )33317( رواه أمحد )3)

 (، وصححف إًمٌوين.2767(، واسمـ موضمي )1474)

(، 3/331(، واعمفذب )1/635(، ومطوًمى أوزم اًمـفك )3/33( يمشوف اًمؼـوع )2)

(، 3/663(، ومـح اجلؾقؾ )1/183(، ومقاهى اجلؾقؾ )7/28وهنويي اعمحتوج )

 (.7/143وسمدائع اًمصـوئع )

( ومـفؿ مـ يضقػ ىمقًٓ راسمعًو عمتلظمري سمعض اًمشوومعقي، وهق أن يؽقن سملم اعمتًوسمؼلم 1)

. واكظر: حمؾؾ، ومنن وموز هق اؾمتحؼ اًمعقض، وإن وموز أطمد اعمتًوسمؼلم ومال يلظمذون ؿمقئوً 

 (.33/333اعمجؿقع )

 (.23(، واًمػروؾمقي )27/22ؿقع اًمػتووى )(جم3)

(، 7/547(، اعمغـل )3/133(، ومغـل اعمحتوج )5/331(طموؿمقي اسمـ قموسمديـ )4)

 (.33/77واًمتؿفقد )

 (.1/182(، مقاهى اجلؾقؾ )1/344(، اخلرر )33/76( اًمتؿفقد )5)
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 إدًمي:

 أدًمي أصحوب اًمؼقل إول:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول، وهؿ اعمجقزون مـ همػم حمؾؾ سملدًمي، مـفو:

، وذم سمعض روايوت احلديٌ أنف صورقمف (3)ريموكي صورع ☺أن اًمـٌل 

 .(2)ورد قمؾقف همـؿف صمالصموً  ☺وة، ومٍمقمف اًمـٌل قمغم ؿموة سمش

، (1)شٓ ؾمٌؼ إّٓ ذم ظمػ أو كصؾ أو طموومر» :ومـ أدًمتفؿ قمؿقم طمديٌ

 ومؾؿ يؼقده سمؿحؾ ؾ.

 أدًمي أصحوب اًمؼقل اًمثوين:

 ،وهؿ اجلؿفقر ،ؾاؾمتدل أصحوب اًمؼقل اًمثوين وهؿ اعمجقزون سمؿحؾ  

 سملدًمي مـفو:

سملم  ؾموً رَ أدظمؾ ومَ  مـ»ىمول:  ☺قمـ اًمـٌل  ◙ أيب هريرةطمديٌ 

سملم ومرؾملم،  ومرؾملم، وهق ٓ يلمـ أن يًٌؼ، ومال سملس سمف، ومـ أدظمؾ ومرؾموً 

  .(3)شومفق ىمامر ،وىمد أمـ أن يًٌؼ

 .(4)واؾمتدًمقا سملطموديٌ وآصمور ٓ ختؾق مـ وعػ

وىمد يغـؿ  ،ومـفو أن اًمًٌؼ سمدون حمؾؾ ىمامر، وسمقضمقد حمؾؾ ٓ يغرم يؼقـوً 

 ظمروج مـ اًمؼامر. ،وىمد ٓ يغـؿ

 

                                        
 ٌوين.ًم(، ووعػف ا3673ٕ(، واًمؽممذي )3367بق داود )أ( أظمرضمف 3)

 (، وهق مرؾمؾ.33/37فؼل )أظمرضمف اًمٌق (2)

 (.365( ؾمٌؼ خترجيف )1)

 (، ووعػف إًمٌوين.2468(، وأبق داود )33446أظمرضمف أمحد ) (3)

 (.67اكظر: اعمًوسمؼوت وأطمؽومفو ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي ) (4)
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 أدًمي أصحوب اًمؼقل اًمثوًمٌ:

 سملدًمي مـفو: اؾمتدل أصحوب اًمؼقل اًمثوًمٌ، وهؿ احوكعقن مطؾؼوً 

أنف حيرم قمغم أطمدمهو أيمؾ اًمعقض ذم طملم اكػرادمهو، ودظمقل اعمحؾؾ 

 طمقؾي، واحلقؾي حمرمي ذم سموب اًمـؽوح واًمعقـي ، ومفل هـو يمذًمؽ حمرمي.

ض هق اؿمؽمايمفام ومـفو: أن اًمعؾي ذم حتريؿ اكػرادمهو ذم إظمراج اًمعق

 وإمؽون رضمققمف عمخرضمف، ومقضمقد اعمحؾؾ ٓ يرومع هذه اًمعؾي.

 اًمراضمح:

اًمراضمح هق اًمؼقل إول، وهق اًمؼقل اًمؼويض سمجقاز أظمذ اًمعقض إذا 

يمون مـ أطمد اعمتًوسمؼلم9 ًمؼقة مو اطمتجقا سمف، و ًمضعػ مو اؾمتدل سمف أصحوب 

جوب سملن ذًمؽ مرظمص ومق 9اًمؼقل اًمثوين، وأمو ىمقهلؿ سملن ذم ذًمؽ إومضوًء ًمؾؼامر

 ومقف يمام ذم احلديٌ اًمًوسمؼ، ٕن ذًمؽ ممو يرهمى ومقف ذقمًو ًمإلقمداد ًمؾجفود.

 اًمـقع اًمراسمع: 

 واًمعقض مـ همػم اعمتًوسمؼلم. ،أن شمؽقن اعمًوسمؼي ذم قمؿقم اعمٌوطموت

 اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذا اًمـقع قمغم ىمقًملم:

 .(3)قي واحلـوسمؾيوهق مذهى احلـػقي واحوًمؽقي واًمشوومع .اعمـع اًمؼقل إول:

ز اًمؼقل اًمثوين: ، وسمف صدر ىمرار (2)وهق ىمقل قمـد سمعض احلـػقي .اجلقا

                                        
كلم اًمػؼفقي )2/238(، واًمدؾمقىمل )5/235( اًمٌدائع )3) (، ومغـل 334(، واًمؼقا

 (.7/542واعمغـل ) (،3/133اعمحتوج )

(، وهـوك ىمقل سموًمؽراهي قمـ سمعض احوًمؽقي ىمول ذم 121-122( اكظر: اًمػروؾمقي )2)

وىمد طمؽك اًمزكويت ىمقًملم سموًمؽراهي واحلرمي ومقؿـ شمطقع سمنظمراج »طموؿمقي اًمدؾمقىمل: 

رء ًمؾؿتصورقملم أو اعمتًوسمؼلم قمغم أرضمؾفام أو قمغم محورهيام أو همػم ذًمؽ ممو مل يرد ومقف 

 (.2/233ش )كص اًمًـي
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 .(3)جمؾس جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـٌثؼ قمـ مـظؿي اعمممتر اإلؾمالمل

 إدًمي:

 دًمقؾ أصحوب اًمؼقل إول:

كصؾ أو »أن ذم احلديٌ هنقًو قمـ اًمًٌؼ ذم همػم اًمثالث  اًمدًمقؾ إول:

، وحيتؿؾ أن يراد سموًمًٌؼ أصؾ اعمًوسمؼي أو سمذل اًمعقض، شظمػ أو طموومر

 ، ومؾؿ يٌؼ إّٓ اًمثوين.وإول مـتٍػ اشمػوىموً 

 اعمـوىمشي:

ٕنف هق اًمذي ذم معـك  9يـوىمش سملن اعمراد سموحلديٌ اًمًٌؼ سملم اعمتًوسمؼلم

 اعمحرم، وهق اًمؼامر، واًمذي يٌوح ذم اًمثالصمي اًمقاردة ذم اًمـص.

ضمفي اإلظمراج اًمتل يتـووهلو ومقف مل ختصص  لن اًمـص مطؾؼ،سم جيوب قمـف:

 اعمـع، ومقجى إسمؼوؤهو قمغم إـمالىمفو.

 دًمقؾ أصحوب اًمؼقل اًمثوين:

 أن اعمـفل قمـف ذم احلديٌ جمؿؾ، وحيتؿؾ قمدة أمقر:

 ومؼد يؽقن اعمراد سموًمًٌؼ يمؾ مًوسمؼي، وهق قمغم روايي ؾمؽقن اًمٌوء. .3

 وىمد يراد سمف قمقض اعمًوسمؼي. .2

 ـ اعمتًوسمؼلم، وهق مو يمدي ًمؾؼامر.وىمد يراد سمف قمقض اعمًوسمؼي م .1

 .(2)اًمثالصمي إنقاع مـ اعمًوسمؼوت ٓ حتريؿ همػمهو وىمد يراد سمقون يمامل هذه .3

 واًمذي يظفر أن اعمراد ذم اًمـص هق اعمعـك اًمثوًمٌ حو يكم:
                                        

سمعي قمنمة سمؼطر، مـ  (3) اعمقاومؼ  -ـه3321مـ ذي اًمؼعدة  31طمتك  7اعمـعؼد ذم دورشمف اًمرا

 .م2331 يـوير 35 – 33

 (.122( اكظر: اًمػروؾمقي )2)
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، وطمديٌ (3)أنف صمًٌ ذم اًمًـي اعمًوسمؼي ذم همػم اًمثالث ، يمحديٌ ريموكي -

 .(2)أيب سمؽر ذم مراهـي اعمنميملم

ن اعمًوسمؼي إذا يموكً سمعقض مـ همػم اعمتًوسمؼلم ٓ حيتػ هبو رء مـ أ -

 معوين اًمتحريؿ ذم اعمعومالت ، مـ اًمرسمو واًمظؾؿ ، أو اًمغرر واًمؼامر.

وىمد ضموءت اًمنميعي سمنسموطمي رء مـ اعمعومالت اعمشتؿؾي قمغم رء مـ 

يو ☺معوين اًمتحريؿ ًمؾؿصؾحي، ومـ ذًمؽ أن اًمـٌل  ، (1)رظمص ذم اًمعرا

ومقام  قوع اًمرـمى قمغم رؤوس اًمـخؾ سموًمتؿر قمغم إرض سمخرصف يمقالً وهل اسمت

 دون اخلؿًي أوؾمؼ، وذًمؽ عمصؾحي اًمػؼػم اًمذي ٓ جيد موًٓ.

وذم اًمغرر يٌوح مـ اعمعومالت مو يمون اًمغرر ومقف يًػماً يشؼ آكػؽوك 

 .(3)قمـف

وذم اًمؼامر أضموز اًمشورع اعمًوسمؼوت ذم اًمثالث اًمقاردة ذم اًمـص حلٌ 

 ي ًمؾجفود.ق  وطمضفؿ قمغم اًمتؼَ اًمـوس 

  

                                        
 (.366ؾمٌؼ خترجيف ) (3)

 (، وصححف إًمٌوين.1381أظمرضمف اًمؽممذي ) (2)

 (.3433(، ومًؾؿ )2383رواه اًمٌخوري ) (1)

اإلمجوع ذم أؿمقوء همررهو طمؼػم، مـفو: أن إمي أمجعً قمغم كؼؾ اًمعؾامء »( ىمول اًمـقوي:3)

ز إضمورة اًمدار وهمػمهو  .صحي سمقع اجلٌي اعمحشقة وإن مل ير طمشقهو وأمجعقا قمغم ضمقا

ؿمفرا، مع أنف ىمد يؽقن صمالصملم يقمو وىمد يؽقن شمًعي وقمنميـ،وأمجعقا قمغم ضمقاز 

ز اًمنمب مـ موء اًمًؼوء سمعقض مع اظمتالف أطمقال  دظمقل احلامم سملضمرة، وقمغم ضمقا

اًمـوس ذم اؾمتعامل احوء أو مؽثفؿ ذم احلامم، ىمول: ىمول اًمعؾامء: مدار اًمٌطالن سمًٌى 

اًمغرر واًمصحي مع وضمقده هق أنف إذا دقمً احلوضمي إمم ارشمؽوب اًمغرر، وٓ يؿؽـ 

اكظر: اعمجؿقع ش. آطمؽماز قمـف إٓ سمؿشؼي، أو يمون اًمغرر طمؼػما ضموز اًمٌقع، وإٓ ومال

 (.8/247ًمؾـقوي )
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 اًمراضمح:

حو ذيمروه مـ أدًمي، وعمـوىمشي  9هق اًمؼقل اًمثوين -واهلل أقمؾؿ-اًمراضمح 

 أدًمي أصحوب اًمؼقل إول.

 اًمـقع اخلومس:

 أن شمؽقن اعمًوسمؼي قمغم مٌوح سمعقض مـ اعمتًوسمؼلم.

أن يتًوسمؼ اصمـون قمغم مٌوح مـ همػم اًمثالث اًمتل وردت ذم  :وصقرهتو

 أن يلظمذ مـ همؾى قمقوًو مـفام، وهذه صقرة اًمؼامر ، إذ هل اًمـص، قمغم

ىموئؿي سملم أـمراومفو قمغم اطمتامل اًمغـؿ واًمغرم ًمؽال اًمطروملم، وهل حمرمي 

 .(3)اشمػوىموً 

 
  

                                        
(، 33/143(، رووي اًمطوًمٌلم )1/354(، اًمذظمػمة )5/235( اكظر: سمدائع اًمصـوئع )3)

 (.33/328اعمغـل )
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 املبحث الثاٌي

 قي لمىشابقات يف طركات االتصاالتوثاه تطبي

 

شمؼدم ذيموت آشمصول مًوسمؼوت ًمعؿالئفو، وهل متـققمي خمتؾػي 

 .(3)اًمنموط

وكظراً ٕن اعمًوسمؼوت إطمدى إدوات اًمؽموجيقي حتوول اًمنميمي مـ ظمالهلو 

 يمًى اًمعؿالء.

 ًمؽثرة وشمـقع هذه اعمًوسمؼوت وهقمي دمددهو ومًـتـوول كؿقذضموً  وكظراً 

 مـفو سموًمعرض واعمـوىمشي، ومـ صمؿ  كضع اًمضقاسمط ًمؾؿًوسمؼوت اجلوئزة.

 (: BMWمًوسمؼي )

 صقرة اعمًلخي:

( ؾمقورة 333) مًوسمؼي ضمقائزهوت اًمًعقديي ووعً ذيمي آشمصوٓ

BMW X5  ًٓهـوك ـمريؼتون  و، ذم ظمالل موئي يقم قمغم اقمتٌور أن ًمؽؾ يقم ؾمما

 ٓؿمؽماك قمؿالء اًمنميمي ذم اعمًوسمؼي:

 . اعمًوسمؼيآؿمؽماك دون أي اًمتزام موزم، وذًمؽ قمؼم مقىمع  اًمطريؼي إومم:

                                        
( 633( ىمد يتٌودر ًمذهـ اًمؼورئ قمـد ذيمر اعمًوسمؼوت ذم ذيموت آشمصوٓت مًوسمؼوت )3)

اًمتل شمؼدمفو ذيموت آشمصوٓت ًمؾؼـقات اًمػضوئقي واًمنميموت وكحقهو، ًمؽـ كحى 

هذه اخلدمي همػم داظمؾي ذم كطوق اًمٌحٌ إذ هل مـ مـتجوت ذيموت أن كشػم إمم أن 

آشمصوٓت ًمؾؿجؿققموت واًمنميموت، وأمو طمؽؿفو ومفل مـ اإلقموكي قمغم اعمحرم وٓ 

ن اعمتصؾ يدظمؾ ذم إٕهنو ذريعي هموًمٌي ًمؾؼامر ذم اؾمتخدامفو، إذ  9جيقز ًمؾنميمي شمؼديؿفو

 ل ذم اعمًوسمؼي.مًوسمؼي ىمد يرسمح ومقفو وىمد ُين مو دومعف ٕضمؾ اًمدظمق
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قل شمؾؼوئقًو ذم اًمًحى، آؿمؽماك قمـ ـمريؼ اجلقال ًمؾدظم اًمطريؼي اًمثوكقي:

( ريوٓت ًمؾرؾموًمي 4وذًمؽ سمنرؾمول رؾموًمي كصقي إمم رىمؿ حمدد سمتؽؾػي )

مـ اخلؾػقوت واًمـغامت  وً متـققم اًمقاطمدة، واًمتل يتؿ مـحف قمغم إصمرهو حمتقًى 

كؼوط  اًمتل يًتطقع حتؿقؾفو مـ مقىمع احلؿؾي، سموإلووومي إمم احلصقل قمغم

 جموكقي.

 اًمًمال اًمققمل اًمذي يتـوول اعمعؾقموت يمام جيى قمغم اًمعؿقؾ اإلضموسمي قمغم

 .اًمعومي سمشؽؾ صحقح ًمؾدظمقل ذم اًمًحى

 التلييف الفكوي:

 ذم هذه اعمًوسمؼي ـمرومون:

 .(اًمعؿالء)اعمتًوسمؼقن  -

 مؼقؿ اعمًوسمؼي )اًمنميمي(. -

ذم هذه  (شمؼدم اًمنميمي ًمؾػوئز ذم اعمًوسمؼي اًمعقض، واًمعقض )اجلوئزة

 ٓ حيتقى قمغم حمرم.اعمًوسمؼي مـ همػم اعمتًوسمؼلم، ومضؿقهنو 

، مـ اخلؾػقوت واًمـغامت وً متـققم حمتقًى  اًمعؿقؾ "اعمتًوسمؼ" يتؿ مـح

 .كؼوط جموكقي سموإلووومي إمم احلصقل قمغم

 ويؿؽـ شمؼًقؿ هذه اعمًلخي إمم صقرشملم:

عمشؽمك أي اًمتزام موزم، وإكام يتعومؾ قمؼم قمغم آ يؽقن  أن اًمصقرة إومم:

ًمصقرة شمـدرج حتً اًمـقع اًمراسمع مـ أنقاع ، ومفذه ااعمقىمع اخلوص سموعمًوسمؼي

 اعمًوسمؼوت، وىمد ذيمركو أىمقال اًمػؼفوء ومـوىمشتفو وشمؿ شمرضمقح اجلقاز.

حمتقًى متـققمًو  وُيعطك اعمتًوسمؼ أن يدومع اعمتًوسمؼ مٌؾغًو، اًمصقرة اًمثوكقي:

 .مـ اخلؾػقوت واًمـغامت

 ج قمؾقفام صموًمٌ:وذم هذه اًمصقرة ىمقٓن، وُير  
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 همروف ، ٕن اًمداومع عمـ يٌذل احول مل يؽـمطؾؼوً  اعمـع اًمؼقل إول:

 .(3)اًمًؾعي أو اخلدمي، وإكام يمون همروف اًمدظمقل ذم اًمًحى قمغم اًمًقورة

اجلقاز إذا يمون اؿمؽماك اعمتًوسمؼ سمؼصد احلصقل قمغم  اًمؼقل اًمثوين:

 -واحلوًمي هذه-اعمحتقى مع قمدم اًمؼصد إمم اجلوئزة إٓ قمغم وضمف اًمتٌع، ٕنف 

قمغم يمؾ طمول  إذ ٓ يؽمدد سملم اًمغـؿ واًمغرم، سمؾ هق هموكؿٌ  9ىمامر ومقفواعمًوسمؼي ٓ 

مو إذا دومع اعمٌؾغ سمؼصد أواجلوئزة شمٌع همػم مؼصقدة،  ،سمحصقًمف قمغم اعمحتقى

 آؿمؽماك ذم اعمًوسمؼي ومنن آؿمؽماك حمرم وهق مـ اًمؼامر.

اجلقاز سمقضمقد اعمحؾؾ، وهق هـو اعمشؽميمقن ذم اعمًوسمؼي قمؼم  اًمؼقل اًمثوًمٌ:

اعمقىمع اإلًمؽؽموين، ومنهنؿ ٓ يدومعقن مٌوًمغ موًمقي ىمؾقؾي أو يمثػمة، وومقزهؿ 

 حمتؿؾ.

 اًمراضمح:

  ؾػ سمحًى اعمـظقر إًمقف ذم اعمًلخي.أن احلؽؿ ُيت -واهلل أقمؾؿ-إىمرب 

هؾ اًمؼصد  ،أمو اعمتًوسمؼ وموًمـظر سمحًى طموًمف قمـد احلصقل قمغم اعمحتقى

ومقجقز آؿمؽماك قمغم اقمتٌور أنف إمم اعمحتقى أم إمم اجلوئزة؟ ومنن يمون إول 

  .قمؼد سمقع وٓ مؼومرة ومقف، واحلصقل قمغم اجلوئزة شموسمع ًمف

أمو سموًمـًٌي ًمؾنميمي وموحلؽؿ متقىمػ قمغم هموًمى أطمقال اًمـوس مع 

ى ؾ  همُ  ،اعمًوسمؼي، ومنن يمون هموًمٌفؿ حيصؾ قمغم اعمحتقى ًمؾدظمقل ذم اعمًوسمؼي

 إن مل يؽـ هموًمًٌو مل حيرم. ٕن اًمغوًمى ومقفو اًمؼامر، و 9ومقحرم ،هذا قمغم طمؽؿفو

 

  

                                        
ومز اًمتجوريي )3)  (.343-334( اكظر: احلقا
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 اخلامتة

 

وآكتفوء مـ رىمؿف، وكًلخف  ،احلؿد هلل قمغم شمقًػمه يمتوسمي هذا اًمٌحٌ

ؾمٌحوكف أن حيؼؼ اعمؼصقد مـف ويٌورك ومقف، ًمقؽقن وموحتًو ًمذرائع اًمٌحٌ ذم 

 مـتجوت آشمصوٓت.

 وذم ظمتوم اًمٌحٌ كذيمر أهؿ مو شمقصؾـو إًمقف مـ كتوئٍ وشمقصقوت:

 اليتائج:

وؿـ ىمطوع اخلدموت ذم ىمطوع آشمصوٓت مـ اًمؼطوقموت اعمفؿي  يعدّ  -3

قموم  ىمطوع آشمصوٓتإذ سمؾغً إيرادات  9معظؿ اىمتصودات دول اًمعومل

 .شمرًمققن دوٓر 1.3 ىمريًٌو مـ 2333

اخلدمي أمهقي ىمطوع آشمصوٓت اىمتصوديًو، ويمثرة اعمًتػقديـ مـف إذ شمصؾ  -2

سمؾققن مشؽمك ذم  4.1سمتي وسمؾققن مشؽمك ذم اخلطقط اًمثو 3.37ًمـحق 

(، وقمغم 3Gذم اًمـطوق اًمعريض ) مؾققن مشؽمك 833اهلقاشمػ اعمتـؼؾي 

ر اًمؽوذم مـ اًمدراؾموت واًمٌحقث اًمرهمؿ مـ ذًمؽ إٓ أنف مل حيظ سموًمؼد

 اعمداوٓت اًمعؾؿقي.و

 شمتـقع اعمـتجوت اًمتل شمؼدمفو ذيموت آشمصوٓت ًمألومراد إمم: -1

 .ظمدموت آشمصوٓت اًمثوسمتي .1

 .(اًمدومع مًٌؼي –شمصوٓت اعمتـؼؾي )ومقاشمػم ظمدموت آ .2

 .(اعمتـؼؾي–ظمدموت اًمـطوق اًمعريض )ؿمٌؽوت آشمصول اًمثوسمتي  .3

 .أضمفزة آشمصول ومؾحؼوهتو .4
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مـ واىمع اًمطريؼي اعمتٌعي مـ ىمٌؾ ذيموت آشمصوٓت ًمتًعػم ظمدموهتو،  -3

 يؿؽـ طمٍمهو ذم أرسمعي ـمرق هل:

 .مٌؾغ مؼطقع ؿمفريوً  .1

 .طمًى طمجؿ آؾمتخدام .2

 .ؼطقع سموإلووومي إمم طمجؿ آؾمتخداممٌؾغ م .3

 .وكًو )شموسمعي ًمغػمهو(جم .4

وٓ حيرم مـفو إٓ مو  ،إصؾ ذم اًمعؼقد احوًمقي احلؾ واإلسموطمي واًمصحي -4

 طمرم اًمشورع وأبطؾف.

شمـؼًؿ اًمعؼقد سموقمتٌور اًمصحي واًمػًود، واشمػوق أهؾ اًمعؾؿ قمغم ذًمؽ  -5

 إمم صمالصمي أىمًوم: ،واظمتالومفؿ قمؾقف

 ًو، وحتتف كققمون:اًمنموط اًمصحقحي اشمػوىم (3

 اؿمؽماط مؼته اًمعؼد. - أ

 اؿمؽماط اهق مـ مصؾحي اًمعؼد. - ب

 اًمنموط اًمػوؾمدة اشمػوىمًو، وحتتف كققمون: (2

 اؿمؽماط مو هق ممـقع ذقمًو. - أ

 اؿمؽماط مو هق خموًمػ مؼصقد اًمعؼد. - ب

 اًمنموط اعمختؾػ ومقفو، وحتتف صمالصمي أنقاع: (1

 اؿمؽماط قمؼد ذم قمؼد، وومقف شمػصقؾ. - أ

عؼد وٓ مـ مصؾحتف، ًمؽـ ومقف اؿمؽماط ذط ًمقس مـ مؼته اًم - ب

 مصؾحي ٕطمد اعمتعوىمديـ، واًمراضمح ضمقازه.

اضمتامع ذـملم ذم قمؼد واطمد، وهق ضموئز مو مل يمد إمم حمرم يموًمرسمو  - ت

 وكحقه.
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 ذم مقصقومي أو معقـي قملم مـ معؾقمي، مٌوطمي مـػعي اإلضمورة قمؼد قمغم -6

معؾقم. وهل قمؼد ٓزم  سمعقض معؾقم قمؿؾ أو معؾقمي، مدة اًمذمي،

 ـمرومقف. ًمؽال

اًمراضمح ومقفو و ،إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي أطمد أنقاع قمؼد اإلضمورة -7

 اجلقاز.

قمـ سمقع  ☺حتريؿ شملضمقؾ اًمعقولم ذم قمؼقد اعمعووووت ًمـفل اًمـٌل  -8

ًمؽـ يًتثـك مـ ذًمؽ اًمعؼقد اًمتل يمون اعمعؼقد قمؾقف ومقفو اًمؽوًمئ سموًمؽوًمئ، 

وذًمؽ ذم طمول  ،وهمػمه وكظر ومقف إمم اًمعؿؾ ، أو ممو جيتؿع ومقف قمؿٌؾ قمؿالً 

سمنمط أٓ يمدي شملضمقؾ اًمعقولم ومقفو  ،شمعؾؼً ومقف طموضموت قمؿقم اًمـوس

إمم رسمو أو همرر أو رضر سملطمد ـمرذم اًمعؼد9 ٕن احلوضمي اًمعومي شمـزل مـزًمي 

 اًميورة.

ذم قمؼد إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي إذا يموكً مؼقدة سملقمقون معقـي جيقز  -33

 .قصقومي إٓ أهنو مؼقدةيموكً مقمغم اقمتٌور أن اًمعلم وإن  ،شملضمقؾ اًمعقض

جيقز أظمذ إضمرة قمغم أقمامل اًمؼرب إذا يموكً مـ اًمعٌودات متعديي اًمـػع  -33

 يمتعؾقؿ اًمؼرآن واًمرىمقي.

شمؽقػ مـتجوت ذيموت آشمصوٓت ًمألومراد ذم اجلقال و اهلوشمػ اًمثوسمً  -32

واإلكؽمكً سملهنو قمؼد إضمورة أقمقون مشوقمي، ومؿتؾؼل اخلدمي يتعوىمد قمغم 

معقـي حمدودة سملضمفزة اًمنميمي، وهل سمـقي اًمنميمي ظمدموت مـ أقمقون همػم 

اًمتؼـقي و اًمٌنميي، ومال شمؽقػ اعمـػعي قمغم أهنو ديـ ذم ذمي اًمنميمي سمنـمالق، 

 .سمؾ هل ذم طمدود مقضمقداهتو اًمػـقي و اًمٌنميي و اًمتؼـقي

يؽقن اكتػوع اًمعؿقؾ  ،ذم اًمٌوىموت اعمػقشمرة اعمحددة سمحد أدكك ًمالؾمتفالك -31

وهق مطوًمى مع ذًمؽ  ،سمؿدة معقـي اً اًمٌوىمي مؼقد سموخلدموت اعمحددة سمؿٌؾغ

سمدومع مؼوسمؾفو وًمق مل يـتػع هبو أو سمعضفو، وهذا ذط مـ مصؾحي أطمد 
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 وهق ضموئز. ،اعمتعوىمديـ

 جيقز شمعؾقؼ اًمعؼقد قمغم أمر مًتؼٌكم. -33

ذم اًمٌوىموت اعمػقشمرة ذات آؿمؽماك اًمشفري ٓ يتؿ حتديد اعمـػعي  -34

ام حتدد وطمدة اعمـػعي ومو يؼوسمؾفو مـ اعمًتفؾؽي وأضمرهتو ىمٌؾ اًمعؼد، وإك

أضمرة، واًمراضمح ذم هذا اجلقاز إذا يموكً إضمرة واعمـػعي ممو يمول إمم 

 اًمعؾؿ ومل شممد ضمفوًمتفام إمم كزاع سملم اًمطروملم.

ٕن اًمعؼد يتـوول مـوومع جيقز شمداول سمطوىموت ؾمقا مـ طمقٌ إصؾ9  -35

 .أقمقون مشوقمي

 دمي مضؿقهنو حمرم.واًمعؿقؾ اًمتعوىمد قمغم ظم حيرم قمغم اًمنميمي -36

جيقز ًمؾنميمي أن شمؼقم سمدور اًمقؾمقط ًمطرف صموًمٌ يؼدم ظمدموت مٌوطمي أو  -37

هموًمٌفو مٌوح، يمام جيقز شمؼديؿ اخلدمي إذا مل شمعؾؿ اًمنميمي كقع مضؿقهنو، 

 ومل يغؾى قمغم فمـفو اؾمتخدامفو ذم حمرم9 ٕن إصؾ ذم اًمعؼقد احلؾ.

مي يغؾى قمؾقفو ٓ جيقز ًمؾنميمي أن شمؼقم سمدور اًمقؾمقط عمـ يؼدم ظمد -38

 احلرام.

جيقز أظمذ إضمرة قمغم ظمدمي صدى إذا يموكً اًمـغؿي دقموًء أو ذيمرا9ً ٕهنو  -23

 مـ أقمامل اًمؼرب اًمتل يـتػع هبو اًمـوس.

ضمزء مـ اعمعؼقد قمؾقف، وٓ حيؼ  ،اخلدموت اًمتل شمعؾـ اًمنميمي أهنو جموكقي -23

وؤهو قمـ هو قمـ اعمشؽمك أثـوء مدة اًمػوشمقرة، سمقـام حيؼ هلو إًمغؤًمؾنميمي إًمغو

 سمنمط إسمالغ اًمعؿقؾ سمذًمؽ ورووه سمف. اًمػؽمات اًمؼودمي

ذم إضمفزة اًمتل شمعروفو اًمنميمي ًمؾٌقع يؿؾؽ اًمعؿقؾ اجلفوز سمؿجرد إمتوم  -22

 ويؽقن حتً شمٍمومف ووامكف. ،اًمعؼد

ػ احلقاومز اًمتل شمؼدمفو اًمنميموت ًمؽًى وٓء اًمعؿالء )ىمطوف( و ق  ؽَ شمُ  -21
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ٓزمي قمغم اًمنميمي إن يموكً )كؼوـمل( سملهنو هٌي هلو طمؽؿ اًمٌقع، وهل 

 ؾموسمؼي ًمؾعؼد.

شمؼدم ذيموت آشمصوٓت مًوسمؼوت سمشؽؾ متؽرر ًمؽًى وٓء اًمعؿالء  -23

( وىمد شمؿ قمروفو BMWوزيودة قمددهؿ، ومـ هذه اعمًوسمؼوت مًوسمؼي )

وأمو طمؽؿفو ومقختؾػ سمحًى اعمـظقر إًمقف  ،يمـؿقذج عمًوسمؼوت اًمنميمي

)آؿمؽماك  ؼم اإلكؽمكًذم اعمًلخي: أمو اعمتًوسمؼ ومنن يمون اؿمؽمايمف قم

مـ  -أي اعمحتقى–اعمجوين( أو قمؼم احلصقل قمغم اعمحتقى وهق اعمؼصقد 

ومقجقز ًمف آؿمؽماك ومقفو هبذا آقمتٌور، أمو  ،دومع اعمٌؾغ، واعمًوسمؼي شموسمع ًمف

إذا ىمصد اعمًوسمؼي ومل يؽـ اعمحتقى مؼصقدًا أصوًمي ومتؽقن ىمامرًا. وأمو 

 ،هموًمى أطمقال اًمـوس مع اعمًوسمؼيسموًمـًٌي ًمؾنميمي وموحلؽؿ متقىمػ قمغم 

وهق إمر اعمتعؾؼ سمـقتفؿ طمول دظمقل اعمًوسمؼي، واًمعؾؿ سمف يؿؽـ مـ 

ظمالل اًمنميمي أو اجلفوت اعمًموًمي، وذًمؽ مـ ظمالل دراؾمي ؾمؾقك 

ء يزيد سمـًٌي  ء اعمحتقى، ومنن يمون ممذ اًمنما اعمشؽميملم سموًمـًٌي ًمنما

يمثر اعمشؽميملم شمتجف قموًمقي وىمً اعمًوسمؼي ومنن هذا ممذ قمغم أن كقي أ

ممو جيعؾ اًمغوًمى قمغم اعمًوسمؼي اًمؼامر، وإن مل يؽـ يمذًمؽ  ،ًمؾؿًوسمؼي

 وموٕصؾ اجلقاز.

 التوصيات:

جوت ذيموت آشمصوٓت ًمؾؿجؿققموت كقيص سمدراؾمي )أطمؽوم مـت .3

ن هذا اًمٌحٌ ىمد اىمتٍم قمغم أطمؽوم مـتجوت ذيموت إاًمنميموت(، إذ و

ًمًعقديي، يمام كقيص سمزيودة اًمـظر آشمصوٓت ًمألومراد ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي ا

واًمتدىمقؼ ذم جمؿؾ أطمؽوم مـتجوت ذيموت آشمصوٓت قمغم اقمتٌور أهنو ممو 

شملظمر اًمٌحٌ ومقفو وحتتوج ًمتًتؼر وشمـضٍ إمم شمقارد أىمالم اًمٌوطمثلم قمغم 

 مًوئؾفو.

، كقيص سمٌحٌ وحترير )أطمؽوم اًمذرائع ذم ظمدموت ذيموت آشمصوٓت( .2
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ر اًمؽالم ذم مًوئؾ اًمذرائع ٓ شمؼتٍم قمغم واعمـتجوت اًمتل حتتوج ًمتحري

مـتجوت إومراد، سمؾ هل أيمثر ذم مـتجوت ذيموت آشمصوٓت 

 ًمؾؿجؿققموت واًمنميموت.

عمؼدم ظمدموت  كقيص سمٌحٌ )اًمضقاسمط اًمنمقمقي وإظمالىمقي واًمؼوكقكقي .1

 آشمصوٓت ومًتخدمفو(.

 كقيص ذيموت آشمصوٓت سموًمٌقون واإليضوح ذم قمرووفو وإقمالكوهتو سمام .3

ًٌغ اًمؼميمي قمغم ـي قمـد طمصقًمف قمغم اخلدمي وهذا ممو يُ جيعؾ اًمعؿقؾ قمغم سمقّ 

 صدىمو ومنن يتػرىمو، مل مو سموخلقور عونق  اًمٌَ »: ☺اعمٌويعي إذ ىمد ىمول اًمـٌل 

ًْ  سموذَ يمَ وَ  يمتام وإن ،سمقعفام ذم هلام سمقرك ـوق  وسمَ   .(3)شسمقعفام يُ يمَ رَ سمَ  حمؼ

 ت ًمألومراد، واًمتل شمًدُّ كشقد سموخلدموت اًمتل شمؼدمفو ذيموت آشمصوٓ .4

طموضموت اًمـوس وشمًفؾ قمؾقفؿ اًمتقاصؾ، يمام كقيص ذيموت آشمصوٓت 

ؼ مـ ظمؾق مـتجوهتو مـ اعمحرموت سمتؼقى اهلل وحتري احلالل واًمتحؼ

 اعمشتٌفوت.و

كقيص اًمٌوطمثلم سموإلؾمفوم ذم شمطقير مـتجوت ذيموت آشمصوٓت سمام ُيدم  .5

وداهتؿ وذًمؽ قمغم كحق طموضموت اًمـوس، وظمصقصًو ذم ؿممون ديـفؿ وقمٌ

ظمدمي )وىمتل صاليت( إذ هل مـ أبقاب اخلػم اًمدائؿي إذ جيري صمقاهبو قمغم 

 دام اًمـوس يـتػعقن هبو ذم ؿممون اخلػم. مٌتؽرهو ومؼدمفو و مـتجفو مو

كقو وأظمرة، وأن يـػع اًمؼورئ، أن يـػعـو سمام يمتٌـو ذم اًمد كًلُل  هذا واهللَ 

 اًمٌوطمٌ.و

 . وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آخف وصحٌف أمجعلموسموهلل اًمتقومقؼ وصغم اهلل

 

                                        
 (.3412(، ومًؾؿ )3861( أظمرضمف اًمٌخوري )3)



 

080 

 

 قائىة املصادر واملراجع

 

 .اًمؼرآن اًمؽريؿ -

حتؼقؼ:  - اعممًمػ: أمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلصوص أبق سمؽر - أطمؽوم اًمؼرآن -

 ـه.  3334 ،سمػموت ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب -حمؿد اًمصودق ىمؿحووي 

حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد  - إرؿمود اًمػحقل إمم حتؼقؼ قمؾؿ إصقل -

اًمـوذ  - حتؼقؼ حمؿد ؾمعقد اًمٌدري أبق مصعى -( 3243 )ت:اًمشقيموين

 م.3882 – ـه3332، سمػموت، دار اًمػؽر

 - حمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين - إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ -

 م.3874 – 3334: اًمثوكقي اًمطٌعي، سمػموت ،اعمؽتى اإلؾمالمل

أبق حيقك زيمريو إنصوري  - ذم ذح روض اًمطوًمى أؾمـك اعمطوًمى -

 ،سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي - حمؿد حمؿد شمومر /حتؼقؼ: د - اًمشوومعل

 م.2333 - ـه 3322: اًمطٌعي إومم

حمؿد سمـ أيب سمؽر أجقب اًمزرقمل أبق قمٌد  - إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم -

 ،دار اجلقؾ -ؾمعد حتؼقؼ: ـمف قمٌد اًمرءوف  -)اسمـ ىمقؿ اجلقزيي(  اهلل

 م. 3861سمػموت، 

حمؿد سمـ أيب سمؽر أجقب اًمزرقمل أبق  - إهموصمي اًمؾفػون مـ مصوئد اًمشقطون -

اًمطٌعي ، سمػموت، دار اعمعرومي - حتؼقؼ: حمؿد طمومد اًمػؼل -قمٌد اهلل 

 .3864 – 3184 :اًمثوكقي

محد ٕ - اظمتورهو قمكم سمـ حمؿد سمـ قمٌوس اًمٌعكم -آظمتقورات اًمػؼفقي  -

 . ؾقؿ سمـ شمقؿقي احلراين أبق اًمعٌوساحل قمٌد
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 .اًمريوض، مؽتٌي اًمريوض احلديثي: 3ط 

 .م3867ـه/3186 :دار اعمعرومي، سمػموت: 2ط 

دار  -ـه(  833)ت:  قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمًققـمل - إؿمٌوه واًمـظوئر -

 ـه.3331، سمػموت، اًمؽتى اًمعؾؿقي

اًمشقخ زيـ اًمعوسمديـ سمـ  - قمغم مذهى أيب طمـقػي اًمـعامن إؿمٌوه واًمـظوئر -

 .سمػموت دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، - إسمراهقؿ سمـ كجقؿ

 - اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف قمغم مذهى اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ -

قمالء اًمديـ أبق احلًـ قمكم سمـ ؾمؾقامن اعمرداوي اًمدمشؼل اًمصوحلل 

 :اًمطٌعي إومم، سمػموت ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب - ـه(774)اعمتقرم: 

 .ـه3338

 )ت: – زيـ اًمديـ اسمـ كجقؿ احلـػل - اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ -

 .سمػموت، دار اعمعرومي - ـه(863

ج  - اًمقاىمعي ذم اًمنمح اًمؽٌػم وأصموراًمٌدر اعمـػم ذم ختريٍ إطموديٌ  - ها

اًمديـ أيب طمػص قمؿر سمـ قمكم سمـ أمحد إنصوري اًمشوومعل اعمعروف سموسمـ 

 ،وقمٌداًمؾف سمـ ؾمؾقامن ،مصطػك أبق اًمغقط :حتؼقؼ –( ـه733)ت:  اعمؾؼـ

 .م2333-ـه3324 -، اًمريوض دار اهلجرةـمٌعي  – ويوه سمـ يمامل

حتؼقؼ:  - أبق احلًـ قمكم سمـ قمٌد اًمًالم اًمتًقزم - اًمٌفجي ذم ذح اًمتحػي -

: اًمطٌعي إومم، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي - حمؿد قمٌد اًمؼودر ؿموهلم

 .م3887 -ـه  3337

حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ أيب اًمؼوؾمؿ اًمعٌدري  - اًمتوج واإليمؾقؾ عمختٍم ظمؾقؾ -

 ـه.3187، سمػموت: دار اًمػؽر -ـه( 786)ت:  أبق قمٌد اهلل

إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمػػموزأبودي  - اًمتـٌقف ذم اًمػؼف اًمشوومعل -
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 - حتؼقؼ قمامد اًمديـ أمحد طمقدر - (ـه365ت: ) اًمشػمازي أبق إؾمحوق

 ـه.3331سمػموت، ، قمومل اًمؽتى

يب قمٌداًمؾف حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أجقب اًمزرقمل ٕ -هتذيى اًمًــ -

ـه(، حتؼقؼ اًمديمتقر إؾمامقمقؾ سمـ هموزي مرطمٌو، مؽتٌي اعمعورف، 643ت)

 .3ط:

ر اًمػؼفقي - ًمؾشقخ حمؿد سمـ قمكم  ،هتذيى اًمػروق واًمؼقاقمد اًمًـقي ذم إها

قمومل اًمؽتى  ـه(. مع اًمػروق ًمؾؼراذم.3156تسمـ طمًلم احوًمؽل، )

 سمػموت ًمٌـون.

حمؿد سمـ قمقًك أبق قمقًك اًمؽممذي  -( ؾمــ اًمؽممذي)اجلومع اًمصحقح  -

 ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب - حتؼقؼ: أمحد حمؿد ؿمويمر وآظمرون -اًمًؾؿل 

 .سمػموت

حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ أبق  -( صحقح اًمٌخوري) اجلومع اًمصحقح اعمختٍم -

 /دار اسمـ يمثػم - طػك ديى اًمٌغوحتؼقؼ: د. مص-قمٌداًمؾف اًمٌخوري اجلعػل 

 م.3876 – 3336 :اًمطٌعي اًمثوًمثي، سمػموت، اًمقاممي

 - أبق قمٌد اهلل حمؿد سمـ أمحد إنصوري اًمؼرـمٌل - اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن -

 .اًمؼوهرة، دار اًمشعى

اعممًمػ: أبق احلًـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد  - اًمؽٌػم ذم ومؼف اًمشوومعل احلووي -

  – ـه(343دادي، اًمشفػم سموحووردي )اعمتقرم: سمـ طمٌقى اًمٌٍمي اًمٌغ

 .سمػموت ،دار اًمػؽر: 3ط 

 .3883 -ـه 3333 :اًمطٌعي إومم، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي: 2ط 

دار اسمـ  -ظموًمد سمـ قمٌداًمؾف اعمصؾح  د. -احلقاومز اًمتجوريي اًمتًقيؼقي  -

 اجلقزي، اًمطٌعي إومم.

ؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد اعممًمػ: حم - اًمدراري اعمضقي ذح اًمدرر اًمٌفقي -
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 :عي إوممٌاًمط، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي - ـه(3243اًمشقيموين )اعمتقرم: 

 .م3876 -ـه 3336

 – حتؼقؼ حمؿد طمجل - ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اًمؼراذم - اًمذظمػمة -

 .م3883 سمػموت، دار اًمغرب: اًمـوذ

ر داـمٌعي  – حمؿد قمؾقش - أمحد اًمدردير أبق اًمؼميموت - اًمنمح اًمؽٌػم -

 .سمػموت، اًمػؽر

حمؿد سمـ صوًمح سمـ حمؿد اًمعثقؿلم  - اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمًتؼـع -

 .ـه 3327 - 3322: اًمطٌعي إومم، دار اسمـ اجلقزي - ـه(3323ت)

اًمشقخ كظوم  - اًمػتووى اهلـديي ذم مذهى اإلموم إقمظؿ أيب طمـقػي اًمـعامن -

 .م3883 -ـه 3333، سمػموت، دار اًمػؽر - ومجوقمي مـ قمؾامء اهلـد

حتؼقؼ: مشفقر  -حمؿد سمـ أيب سمؽر أجقب اًمزرقمل أبق قمٌد اهلل  -اًمػروؾمقي  -

دار إندًمس، طموئؾ، اًمًعقديي، اًمطٌعي إومم:  -سمـ طمًـ سمـ ؾمؾامن 

 .م3881 – 3333

حمؿد  - اًمػروع ومعف شمصحقح اًمػروع ًمعالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمؾقامن اعمرداوي -

ٌد اهلل، ؿمؿس اًمديـ اعمؼدد اًمرامقـك سمـ مػؾح سمـ حمؿد سمـ مػرج، أبق قم

 - قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميملحتؼقؼ:  – ـه(651 تصمؿ اًمصوحلل )

 م. 2331 -ـه  3323 :اًمطٌعي إومم، ممؾمًي اًمرؾموًمي

ء اًمػروق  - أبق اًمعٌوس أمحد سمـ إدريس  -اًمػروق أو أنقار اًمؼموق ذم أنقا

اًمـوذ دار  - عمـصقرحتؼقؼ ظمؾقؾ ا -( ـه573ت) – اًمصـفوضمل اًمؼراذم

  .م3887 -ـه 3337، سمػموت ،اًمؽتى اًمعؾؿقي

أمحد سمـ همـقؿ سمـ ؾمومل  - اًمػقايمف اًمدواين قمغم رؾموًمي اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين -

 ـه(. 3324)ت:  اًمـػراوي احوًمؽل



 

084 

  ـه.3334، سمػموت ،دار اًمػؽر: 3ط 

 .: روو ومرطموت، سمتحؼقؼمؽتٌي اًمثؼوومي اًمديـقي: 2ط 

 أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ شمقؿقي احلراين أبق اًمعٌوس - اركقي اًمػؼفقياًمؼقاقمد اًمـق -

  – حتؼقؼ حمؿد طمومد اًمػؼل -ـه( 627)ت:  –

 مؽون اًمـنم سمػموتـه، 3188ؾمـي اًمـنم  - اًمـوذ دار اعمعرومي: 3ط

اًمطٌعي: إومم، ، اًمـوذ: مؽتٌي اًمًـي اعمحؿديي، مٍم، اًمؼوهرة: 2ط

 م3843ـه/3163

قمٌد اهلل سمـ ىمدامي اعمؼدد أبق  - اإلموم اعمٌجؾ أمحد سمـ طمـٌؾاًمؽوذم ذم ومؼف  -

 .سمػموتاإلؾمالمل، اعمؽتى  -ـه( 523 )ت: حمؿد

أبق قمؿر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمٌد  -اًمؽوذم ذم ومؼف أهؾ اعمديـي  -

اعمحؼؼ: حمؿد حمؿد  - ـه(351اًمؼم سمـ قموصؿ اًمـؿري اًمؼرـمٌل )اعمتقرم: 

اًمطٌعي ، مؽتٌي اًمريوض احلديثي، اًمريوض - يتوينأطمقد وًمد موديؽ اعمقر

 .م3873ـه/3333 :اًمثوكقي

دراؾمي  - ؿمؿس اًمديـ أبق سمؽر حمؿد سمـ أيب ؾمفؾ اًمنظمز -عمًٌقط ا -

 :دار اًمػؽر، سمػموت، اًمطٌعي إومم - ظمؾقؾ حمل اًمديـ اعمقس وحتؼقؼ:

 .م2333ـه 3323

سمـ ذف اًمـقوي  أبق زيمريو حمقل اًمديـ حيقك - اعمجؿقع ذح اعمفذب -

 .م3886، سمػموت، دار اًمػؽر - ـه(565ت)

أبق حمؿد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمعقد سمـ طمزم إندًمز اًمؼرـمٌل  - اعمحغم -

 ، سمػموت.دار اًمػؽر - ـه(345 تاًمظوهري )

حمؿقد سمـ أمحد سمـ اًمصدر اًمشفقد اًمـجوري سمرهون اًمديـ  - قط اًمؼمهوينحاعم -

 .دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب - موزه
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موًمؽ سمـ أنس سمـ موًمؽ سمـ قمومر سمروايي ؾمحـقن قمـ  – اعمدوكي اًمؽؼمى -

دار اًمؽتى  - : زيمريو قمؿػماتحتؼقؼ - ـه(368 تإصٌحل اعمدين )

 .سمػموت ،اًمعؾؿقي

حمؿد سمـ قمٌداًمؾف أبق قمٌداًمؾف احلويمؿ  - اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم -

، قيدار اًمؽتى اًمعؾؿ - حتؼقؼ: مصطػك قمٌد اًمؼودر قمطو - اًمـقًوسمقري

 م.3883 - ـه3333 :اًمطٌعي إومم، سمػموت

 –ـه( 153)ت:  أبق اًمؼوؾمؿ ؾمؾقامن سمـ أمحد اًمطؼماين - اعمعجؿ إوؾمط -

 قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهقؿ احلًقـل ـمورق سمـ قمقض اهلل سمـ حمؿد ، :حتؼقؼ

 ـه.3334، اًمؼوهرة: دار احلرملم -

هلل سمـ أمحد سمـ ىمدامي قمٌد ا - اعمغـل ذم ومؼف اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ اًمشقٌوين -

 ـه.3334 :اًمطٌعي إومم، سمػموت ،دار اًمػؽر - اعمؼدد أبق حمؿد

مؽتٌي اًمغرسموء  -مجع: قمودل اًمػريدان  -صوًمح اًمػقزان  ىاعمـتؼك مـ ومتوو -

 ـه.3336إثريي، اعمديـي، اًمطٌعي اًمثوكقي: 

 - اهلل حمؿد سمـ هبودر سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم أبق قمٌد - اعمـثقر ذم اًمؼقاقمد -

 ـه.3334اًمطٌعي اًمثوكقي، قي، وزارة إوىموف واًمشئقن اإلؾمالمقي اًمؽقيت

د.قمٌداًمؾف سمـ حمؿد اًمعؿراين.  -رض دراؾمي شملصقؾقي شمطٌقؼقياعمـػعي ذم اًمؼ -

 دار اسمـ اجلقزي.

إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمشػمازي أبق  - اعمفذب ذم ومؼف اإلموم اًمشوومعل -

 .سمػموت، دار اًمػؽر - إؾمحوق

، ت: ديغأبق احلًـ قمكم سمـ احلًلم سمـ حمؿد اًمً - اًمـتػ ذم اًمػتووى -

دار اًمػرىمون/  - تحؼقؼ اعمحومل اًمديمتقر صالح اًمديـ اًمـوهلسم -ـه  353

 م.3873 – ـه3333، سمػموت، ممؾمًي اًمرؾموًمي
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 أبق اًمًعودات اعمٌورك سمـ حمؿد اجلزري - اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإثر -
–  

اعمؽتٌي  - حمؿقد حمؿد اًمطـوطمل -أمحد اًمزاوى حتؼقؼ: ـموهر : 3ط 

 .م3868 -ـه 3188: سمػموت، اًمعؾؿقي

دار اسمـ  - حتؼقؼ قمكم سمـ طمًـ سمـ قمكم سمـ قمٌداحلؿقد احلؾٌل: 2ط 

 . اجلقزي

أيب احلًـ قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ قمٌد اجلؾقؾ  - اهلدايي ذح سمدايي اعمٌتدي -

  .ؾمالمقياعمؽتٌي اإل - (ـه481 ت:) – اًمرؿمداين اعمرهمقوين

ئع -  -ـه(  476 )ت: قمالء اًمديـ اًمؽوؾموين - سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنما

 م. 3872 سمػموت ،دار اًمؽتوب اًمعريب

)اسمـ ىمقؿ  حمؿد سمـ أيب سمؽر أجقب اًمزرقمل أبق قمٌد اهلل - دائع اًمػقائدسم -

 اجلقزيي(.

 – 3335 :اًمطٌعي إومم، مؽي اعمؽرمي، مؽتٌي كزار مصطػك اًمٌوز: 3ط 

 م.3885

 .دار اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت، ًمٌـون: ـمٌعي 2ط 

حتؼقؼ: حمؿد قمٌد اًمًالم  - أمحد اًمصووي - سمؾغي اًمًوًمؽ ٕىمرب اعمًوًمؽ -

 .م3884 -ـه 3334 ، سمػموتدار اًمؽتى اًمعؾؿقي - ؿموهلم

دار اًمؽتى  - أمحد سمـ قمكم أبق سمؽر اخلطقى اًمٌغدادي - شموريخ سمغداد -

 .سمػموت ،اًمعؾؿقي

 ومخر اًمديـ قمثامن سمـ قمكم اًمزيؾعل احلـػل - ئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼشمٌلم احلؼو -

  ـه.3131، اًمؼوهرة، اًمـوذ دار اًمؽتى اإلؾمالمل -

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أبق  - شمؾخقص احلٌػم ذم أطموديٌ اًمراومعل اًمؽٌػم -
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حتؼقؼ اًمًقد قمٌداًمؾف هوؿمؿ اًمقامين  - (ـه742 ت:) – اًمػضؾ اًمعًؼالين

 م.3853 – 3173، قرةاعمديـي اعمـ - اعمدين

دار  إمومموًمؽ  اإلمومذح خمتٍم اًمشقخ ظمؾقؾ ذم مذهى  اإليمؾقؾضمقاهر  -

 ـه.3112: مٍم –ًمؾشقخ صوًمح قمٌد اًمًؿقع إيب إزهري  -اًمتـزيؾ 

 طموؿمقي رد اعمختور قمغم اًمدر اعمختور ذح شمـقير إبصور ومؼف أبق طمـقػي -

ًمًقد حمؿد أملم اسمـ اًمًقد حمؿد قمالء اًمديـ اسمـ ا -( اسمـ قموسمديـ)طموؿمقي 

 م.2333/ ـه3323، سمػموت، دار اًمػؽر - سموسمـ قموسمديـ عروفقمؿر اعم

اًمشقخ ؾمؾقامن  - طموؿمقي اجلؿؾ قمغم اعمـفٍ ًمشقخ اإلؾمالم زيمريو إنصوري -

 .سمػموت، دار اًمػؽرـمٌعي:  – اجلؿؾ

دار  - حمؿد اخلرر احوًمؽل - اخلرر قمغم خمتٍم ؾمقدي ظمؾقؾطموؿمقي  -

 .وتسمػم، اًمػؽر

حتؼقؼ حمؿد  - حمؿد قمرومف اًمدؾمقىمل - طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽٌػم -

 .سمػموت، دار اًمػؽر - قمؾقش

اعممًمػ: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿد  - وؿمقي اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًتؼـعطم -

 ،اًمطٌعي إومم - ـه(3182 تسمـ ىموؾمؿ اًمعوصؿل احلـٌكم اًمـجدي )ا

 .ـه3186

( ـه846)ت ـ أمحد اًمرًمز اعمؾؼى سمعؿػمةؿمفوب اًمدي - طموؿمقي قمؿػمة -

ؾمـي  - سمػموت ،اًمـوذ دار اًمػؽر - حتؼقؼ مؽتى اًمٌحقث واًمدراؾموت -

  .م3887 -ـه 3338اًمـنم 

طمقار اًمنمواين واًمعٌودي قمغم حتػي اعمحتوج سمنمح اعمـفوج ٓسمـ طمجر  -

وأمحد سمـ  ،ـه(3133قمٌد احلؿقد اعمؽل اًمنمواين )اعمتقرم:  - اهلقتؿل

 .سمػموت، دار اًمػؽر - ـه(882اًمعٌودي )اعمتقرم: ىموؾمؿ 
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  -حمل اًمديـ اًمـقوي  - رووي اًمطوًمٌلم وقمؿدة اعمػتلم -

 ـه. 3334، سمػموت، اعمؽتى اإلؾمالمل: 3ط 

قمغم حمؿد  -: قمودل أمحد قمٌد اعمقضمقد ، سمتحؼقؼدار اًمؽتى اًمعؾؿقي: 2ط 

 .معقض

 ـه(3372تـعوين )حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ إمػم اًمؽحالين اًمص - ؾمٌؾ اًمًالم -

سمعي - مؽتٌي مصطػك اًمٌويب احلؾٌل -  .م3853 - ـه3168 :اًمطٌعي اًمرا

دار اًمؽتوب  - أبق داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعٌ اًمًجًتوين - ؾمــ أيب داود -

 .سمػموت ،اًمعريب

حتؼقؼ: حمؿد ومماد  – اهلل اًمؼزويـل حمؿد سمـ يزيد أبق قمٌد -ي ؾمــ اسمـ موضم -

 .وتسمػم، دار اًمػؽر - قمٌد اًمٌوىمل

 أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٌقفؼل أبق سمؽر - اًمصغرىاًمٌقفؼل ؾمــ  -

، مؽتٌي اًمدار - د. حمؿد وقوء اًمرمحـ إقمظؿل :حتؼقؼ –ـه( 347)ت

 م.3878 - ـه3333اعمديـي اعمـقرة 

 أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك أبق سمؽر  - ؾمــ اًمٌقفؼل اًمؽؼمى -

مؽي اعمؽرمي،  ،مؽتٌي دار اًمٌوز - وحتؼقؼ: حمؿد قمٌد اًمؼودر قمط - اًمٌقفؼل

 م.3883 - ـه3333

أبق سمؽر أمحد سمـ احلًلم سمـ  - اًمؽؼمى وذم ذيؾف اجلقهر اًمـؼلاًمٌقفؼل ؾمــ  -

جمؾس دائرة اعمعورف اًمـظومقي اًمؽوئـي ذم اهلـد سمٌؾدة طمقدر  - قمكم اًمٌقفؼل

 .ـه 3133 :إومم اًمطٌعي – آسمود

حتؼقؼ:  - حلًـ اًمدارىمطـل اًمٌغداديقمكم سمـ قمؿر أبق ا - ؾمــ اًمدارىمطـل -

 -ـه 3175 سمػموت،، دار اعمعرومي - اًمًقد قمٌد اهلل هوؿمؿ يامين اعمدين

 م.3855
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حتؼقؼ:  - أمحد سمـ ؿمعقى أبق قمٌد اًمرمحـ اًمـًوئل - ؾمــ اًمـًوئل اًمؽؼمى -

دار اًمؽتى  - د.قمٌد اًمغػور ؾمؾقامن اًمٌـداري ، ؾمقد يمنوي طمًـ

 م.3883 - 3333 :مماًمطٌعي إو، سمػموت، اًمعؾؿقي

ـه(. ومعف سمؾغي اًمًوًمؽ 3233تاًمنمح اًمصغػم ًمؾشقخ أمحد اًمدردير ) -

 ًمؾصووي. دار اعمعرومي سمػموت ًمٌـون.

شمؼل اًمديـ أبق اًمٌؼوء حمؿد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمعزيز سمـ  - ذح اًمؽقيمى اعمـػم -

: حمؿد اًمزطمقكم حتؼقؼ - ـه(862 تقمكم اًمػتقطمل اعمعروف سموسمـ اًمـجور )

 .م3886 -ـه 3337 :اًمطٌعي اًمثوكقي، مؽتٌي اًمعٌقؽون - محودوكزيف 

 يمامل اًمديـ حمؿد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمًققاد - ذح ومتح اًمؼدير -

 .سمػموت، دار اًمػؽر -( ـه573)ت:

مـصقر  - دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك :اعمًؿك ،ذح مـتفك اإلرادات -

، سمػموت: اًمؽتىقمومل  -ـه( 3343)ت:  سمـ يقكس سمـ إدريس اًمٌفقيتا

 م.3885

ممؾمًي  - ـه(3323 تحمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين ) - صحقح أيب داود -

 .م 2332 -ـه  3321 :اًمطٌعي إومم، همراس ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمؽقيً

حمؿد سمـ طمٌون سمـ أمحد أبق طموشمؿ  - صحقح اسمـ طمٌون سمؽمشمقى اسمـ سمؾٌون -

، سمػموت ،اًمرؾموًميممؾمًي  - حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط - اًمتؿقؿل اًمًٌتل

 م.3881 – 3333 :اًمطٌعي اًمثوكقي

حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي أبق سمؽر اًمًؾؿل  - صحقح اسمـ ظمزيؿي -

 ،اعمؽتى اإلؾمالمل - حتؼقؼ: د. حمؿد مصطػك إقمظؿل – اًمـقًوسمقري

 م.3863 – 3183 :سمػموت

قمؿر سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمقؾ، أبق طمػص، كجؿ اًمديـ  - ـمؾٌي اًمطؾٌي -
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 - اعمطٌعي اًمعومرة، مؽتٌي اعمثـك سمٌغداد - ـه(416ػل )اعمتقرم: اًمـً

 .ـه3133

حتؼقؼ: حمؿد  -ومتووى ورؾموئؾ اًمشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ آل اًمشقخ  -

 ـه(.3188مطٌققموت احلؽقمي سمؿؽي اعمؽرمي ) -قمٌداًمرمحـ سمـ ىموؾمؿ 

ؿد اًمؼوؾمؿ قمٌد اًمؽريؿ سمـ حم أيب ًمإلموم -ًمؾغزازم  ومتح اًمعزيز ذح اًمقضمقز -

 ، سمػموت.دار اًمػؽر - ـه 521اًمراومعل اعمتقرم ؾمـي 

يمامل اًمديـ حمؿد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمًققاد اعمعروف سموسمـ  - ومتح اًمؼدير -

 .دار اًمػؽر -ـه( 753اهلامم )اعمتقرم: 

 ي:ـمٌع – حمؿد طمومد اًمػؼلحتؼقؼ:  –أمحد سمـ شمقؿقي  –ىموقمدة ذم اًمعؼقد  -

 .مطٌعي اًمًـي اعمحؿديي

 - مـصقر سمـ يقكس سمـ إدريس اًمٌفقيت - قمـ متـ اإلىمـوع يمشوف اًمؼـوع -

 ـه. 3332، سمػموت، دار اًمػؽر - حتؼقؼ هالل مصقؾحل مصطػك هالل

شمؼل اًمديـ أيب سمؽر سمـ حمؿد  -آظمتصور ذم طمؾ همويي  يمػويي إظمقور -

حتؼقؼ قمكم قمٌد احلؿقد سمؾطجل  - احلًقـل احلصقـل اًمدمشؼل اًمشوومعل

 م.3883، دمشؼ، ر اخلػمدا - حمؿد وهٌل ؾمؾقامنو

دار صودر،  -حمؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومريؼل اعمٍمي  -ًمًون اًمعرب  -

 سمػموت، اًمطٌعي إومم.

  – أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعًؼالين - ًمًون اعمقزان -

 اإلؾمالمقي.مؽتى اعمطٌققموت  - ؼ: قمٌد اًمػتوح أبق همدةقؼ: حت3ط 

ممؾمًي إقمؾؿل  - داهلـ –دائرة اعمعرف اًمـظومقي  حتؼقؼ:: 2ط

 م.3875 – 3335 :اًمطٌعي اًمثوًمثي، سمػموت، ًمؾؿطٌققموت



 

111 

اعمحؼؼ: أنقر  -أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ اسمـ شمقؿقي احلراين  - جمؿقع اًمػتووى -

 .م2334 ـه3325اًمطٌعي اًمثوًمثي ، اًمـوذ: دار اًمقوموء -قمومر اجلزار -اًمٌوز 

 . إركموط وآظمرونؼ: ؿمعقى قؼحت -اًمشقٌوين  مًـد اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ -

 .م3888 ،ـه3323 :اًمثوكقي اًمطٌعي، ممؾمًي اًمرؾموًمي: 3ط 

 .اًمؼوهرة –ممؾمًي ىمرـمٌي  :2ط 

  أمحد سمـ أيب سمؽر سمـ إؾمامقمقؾ اًمؽـوين -ي مصٌوح اًمزضموضمي ذم زوائد اسمـ موضم -

، سمػموت، دار اًمعرسمقي - حتؼقؼ حمؿد اعمـتؼك اًمؽشـووي -ـه( 733)ت: 

 ـه.3331

حتؼقؼ:  - أبق سمؽر قمٌد اًمرزاق سمـ مهوم اًمصـعوين - قمصـػ قمٌد اًمرزا -

 :اًمطٌعي اًمثوكقي، سمػموت، اعمؽتى اإلؾمالمل - طمٌقى اًمرمحـ إقمظؿل

 ـه3331

 – مصطػك اًمًققـمل اًمرطمقٌوين - مطوًمى أوزم اًمـفك ذم ذح همويي اعمـتفك -

 .م3853 ، دمشؼ،اعمؽتى اإلؾمالمل -( ـه3231 ت)

أبق ؾمؾقامن محد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ  -( اودذح ؾمــ أيب د) معومل اًمًــ -

، اعمطٌعي اًمعؾؿقي - ـه(177 تسمـ اخلطوب اًمًٌتل اعمعروف سموخلطويب )

 .م3812 -ـه  3143 :اًمطٌعي إومم - طمؾى

 -أبق قمٌد اهلل حمؿد سمـ قمٌد اهلل احلويمؿ اًمـقًوسمقري  - معرومي قمؾقم احلديٌ -

اًمطٌعي ، سمػموت – دار اًمؽتى اًمعؾؿقي - حتؼقؼ: اًمًقد معظؿ طمًلم

 .م3866 -ـه 3186 :اًمثوكقي

موًمؽ سمـ أنس اسمـ موًمؽ سمـ قمومر إصٌحل اعمدين، إموم دار  -موًمؽ  مقـمل -

ممؾمًي زايد سمـ ؾمؾطون آل  - ؼ: حمؿد مصطػك إقمظؿلقؼحت - ةاهلجر

 .م2333 -ـه 3324 إومم:اًمطٌعي ، هنقون
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 - ؿد اخلطقى اًمنمسمقـلحم - مغـل اعمحتوج إمم معرومي معوين أخػوظ اعمـفوج -

 .سمػموت، دار اًمػؽر

، دار اًمػؽر - حمؿد قمؾقش - مـح اجلؾقؾ ذح قمغم خمتٍم ؾمقد ظمؾقؾ -

 م.3878 -ـه 3338سمػموت، 

 د. حمؿد رؿمود ؾموملحتؼقؼ:  – ؿمقخ اإلؾمالم سمـ شمقؿقي - مـفوج اًمًـي اًمـٌقيي -

 .ٕومماممؾمًي ىمرـمٌي، اًمطٌعي  -

ؿمؿس اًمديـ أبق قمٌد اهلل حمؿد سمـ  - قؾمقاهى اجلؾقؾ ًمنمح خمتٍم اخلؾ -

قمقـل  ،حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمطراسمؾز اعمغريب اعمعروف سموحلطوب اًمرُّ

ـمٌعي ، اًمـوذ: دار قمومل اًمؽتى - : زيمريو قمؿػماتحتؼقؼ - ـه(843 ت)

 .م2331 -ـه 3321ظموصي 

 - كصى اًمرايي ٕطموديٌ اهلدايي مع طموؿمقتف سمغقي إعمعل ذم ختريٍ اًمزيؾعل -

 ـه(652ول اًمديـ أبق حمؿد قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمؿد اًمزيؾعل )ت: مج

سمػموت/ دار ، ممؾمًي اًمريون ًمؾطٌوقمي واًمـنم - حمؿد قمقاميحتؼقؼ:  –

 .م3886ـه/3337اًمطٌعي إومم، ، ضمدة، اًمؼٌؾي ًمؾثؼوومي اإلؾمالمقي

ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ أيب اًمعٌوس أمحد سمـ  -هنويي اعمحتوج إمم ذح اعمـفوج  -

 -( ـه3333: تمحزة سمـ ؿمفوب اًمديـ اًمرمكم اًمشفػم سموًمشوومعل اًمصغػم  )

 .م3873 - ـه3333 سمػموت، اًمػؽر، دار
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